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తొలిపలుకు 

(శ్రీ) వేంక కేశ్వరుని పరమ భక్తుడు, పదకవితా పితామహుడు తాళ్ళపాక అన్నమా 

చార్యుల వారి కీర్తనలను ధాతు మాతువులతో అందించే కృషిలో ఇదొక సరికొ త్త |పయత్నం. 

సంకీ _ర్రనాచార్యులుగా ముప్పది "రెండువేలకు వె శుగా రచనలను రూపొందించి పాడిన వాగయ 

కారుడు అన్నమయ్య. చారి సంగీతం యీ విధంగా వుండి వుంటుంది అని ఊహించి సాధ్య 

'మెనంతవరకూ వారు ఉదహరించిన రాగములలోనే సంగీతపు వరుసలను కూర్చి, (పతికీ_ర్హనకు 

అవతారిక తో బాటుగా రాగలకణములను కూడా చేర్చడం ఒక విశిష్టమైన పద్దతి. ఈ పద్దతి 

కష్టసాధ్యమైనది. విద్వాంసులకు, [పారంభకులకు, అందుబాటులో 'ఉండేలాగున, స్వర లిపిని 

రూపొందించి, ఒక సమ గతను ఈ (గంథానికి సంతరించారు మంచాళ సోదరులు, 

తాళ్ళపాక వారి వంశం సంగీత సాహిత్యాలకు నిలయం. అదొక అమూల్యమైన 

నిధి. ఒక రత్న భాండారం. ఆ భాండారంలో అమూల్యాలైన రత్న రానులెన్నో అసంఖ్యాకంగా 

ఉన్నాయి. వాని నుండి @) మంచాళవారు ఈ నంపుటిలోనికి కొన్నింటిని నూ(తమే ఎన్ను 

కొన్నారు. ఈ కీర్తనలకు సంగీతాన్ని సమకూర్చి మన కందించిన 'కళా|వవీణ' మంచాళ వారు 

నరస సంగీత సాహిత్య (పియుల అభినందనలను అందుకొన్నారు. 

ముప్పడికెడువేల కీర్తనలలో “తన స్వామి (శ్రీ వేంకశుళ్ళరుని “మన స్వామిగా 

భావించి, భజించి, అనిర్వచనీయమైన రసానుభూతిని అనుభవించిన అన్నమయ్య (పతిపలుకు, 

మధుర భ క్రిభావ భరిత మనడంలో నందెవాం లేదు. 

తాళ్ళపాక వారి చరిత సమ|గంగా |వాసిన డాక్టర్ "వేటూరి ఆనందమూ రి గారికి, 

సంగీత పళ గ్తి సీని (వాసిన సంగీత విద్యాసాగర, గానసాహిత్య “శిరోమణి (శ్రీ ఆర్ ఎఆర్. కేశవ 

మూ గ్విగారికీ, “వాగ్రయకారులలో అన్నమయ్య స్ట సానం' అన్న అంశాన్ని గురించి విపులంగా 

వివరించిన కళా ప్రపూర్త' (శ్రీ బాలాంతపు రజనీ కంతరావుగారికి మా ధన్యవాదాలు. 

పరంపరగా వెలువడే ఈ సంగీత కావ్యకుసుమాలను ఎవశెంతగా ఆదరించగలిగితే 

మా (పయశ్నాలు అంతగా సఫలీకృత మవుతాయని మనవి. నెలవు. 

పి, వి. ఆర్. తె. (ప్రసాద్, ఐ. ఏ, ఎస్. 

కార్యనిర్వహణాధికారి, 

తిరుమల తిరువతి దేవస్థానములు. 



తెరిపలుకు 

(తృతీయ సంపుటము) 

అన్నమాచార్యుల చారి కీర్తనలను ధాతు మాతువులతో అందించే కృషిలో తిరుమల 

తిరుపతి చేవస్థానముల వారి |పయత్నములలోని తృతీయ కుసుమ మిది. 

ఈ సంపుటమున నంగీత పళ స్తీని వాసి యిచ్చిన మహామహోపాధ్యాయ, ఆంధ 

(పదేశ్ ఆస్థాన వై ణిక విద్వాంసులు (శ్రీ ఈమని శంకరశాస్త్రి గారికి (Chief Producer, All 

India Radio), “ఒకమాటి (వాసిన “కళా (వపూర్మ రావూరి భరద్వాజ గారికి మా ధన్య 

వాదములు, 

సంగీత విద్వాంసులు, విద్యార్దులు, సంగీత రసికులు యీ సంగీత కావ్య కునుమా 

లను ఎంత ఆదరించ గలిగితే మా 1పయత్నాలు అంత సఫలీకృత మవుతాయని మనవి. సెలవు! 

పి, వి. ఆర్, కె. (ప్రసాద్, ఐ. ఏ. ఎస్. 

కార్య నిర్వహణాధికారి 

తిరుమల తిరువతి దవస్థానములు 

తిరు వతి 



పుల చరిత - సం పదాయము 

అన్నము య్య 

పరమ పురుషుని ఆకృతికి పకృతిగా తాళ్ళపాక కవులు ఎత్తి నిలిపిన సంకీ రన కళా 

మందిరమునకు అచ్చమైన మతము పునాది _ నంస్కృృతాం| ధములు కట్టడపు శిలలు శతక వచన 

సంఎకీ ర్రనాది సాహితీ (ప కియలు సోపానములు. అందలి యా రాధ్య దై వము (శ్రీ వేంక శుళశ్వర 

స్వామి యె. ధర్మార్ధ కామ మోకములు చతుర్విధ |పాకారములు మధుర కవితలు ద్వార 

వాకిళ్లు సార్యజనీనము స్వాకాలికమునయిన ఉత్తమ భావసంపద తన్మండిర (శ్రీ భంణారము 

ఆ కవులు తామే అర్చకులు. భక్తియే భగవత్పసాదము. నృత్యగానములే స్వామికంగ రంగ 

భోగములు రసిక వర్యులే యాత్రికులు ఇదియే వాఠి కవిశాస్వరూపము, 

గత పది వుదలేండ్రలో వర్తిల్లిన ఆంధ సాహిత్య చరిత యొక్క గౌరన భారము 

నత్యధికముగా తమ భుజస్కంధముల మీదనే మోసిన వారిలో పదునైదవ శా బ్లిలో |పసిద్ధి 

కెక్కిన తాళ్ళపాక కవి పుంగవులే (పముఖులు. ఆనాడు వాజ్య్ణయ రంగమున వారు సాధించక 

వదలిన (ప్ర కియలేదు. సాధి.చని నవ్యత కానరాదు. చేయని (పయోగమును లేదు, చెందని 

(పీయోజనమును లేదు. మార్గకవితను మన్నించుచునే బెశి కవితను తీర్చిదిద్దినారు. వద రచనా 

(ప్మకియకు పరికల్పక.లై భక్తికి పట్టాఖిషకము గావించి స్వామివారి కూడిగము చేసినారు. 

సాహిత్యమును పజల కందుబాటు లోనికి దెచ్చి పరువును బరువును గల | పజాకవులైై వాసి 

"కెక్కినారు.. సాహిత్య నృత్య సంగీత విద్యల కా శయ స్థానముగా సంకీర్తన రచనా (తే క్రియ నొక 

నమాహార కళా స్వరూపముగా ఆవీష్కురిం చినారు. తాము ఆడి, పొడి తరించినారు. కన్నవారిని, 

విన్న వారిని తరతరాలు తరింప చేసినారు “నానాటి బతుకు నాటకమును అన్ని కో ణములందును 

తమ సంకీర్తన దర్పణమున బట్టి చూపి కానక కన్న కై వల్య శ్రీని (పతిఫలింవ 'జేసివారు. 

తాళ్ళపాక వారు సెక్కురొక కుటుంబముగా మని ఒక్క భావసూ తము మీదుగాచని, లోకము 

నకు మార్గదర్శకులై నారు. ఆ తాళ్ళపాక క విపుంగవులలో ఆద్యుడు అన్నమాచార్యుడు. 

(ప్రముఖులు తక్కిన పరివారము వారు, 

“చిన్నన్న ద్విపద కబగును 

పన్నుగ పెద తిరుమలయ్య పదనున కెజుగున్ 

మిన్నంది మొటసె నరసిం 

గన్న కపిత్వంబు పద్యగద్య ేణిన్, 
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అని యీ పరివారమువారి |వతిభను తనాలీ రామకిప్ష కవి (పనస్తుతించినాడు. 

కాని వైయన్నిటి యందును అన్నమాచార్యునిదే అందె వేసిన చేయి. “(పవిమల ద్విపద (ప్రబంధ 
రూపమున నవముగా' ఆయన నసంతరిం చిన రామాయణము, “నురలకు నరులకు సొరిది విన విన 
నరుదు తాళ్ళపాకన్నమయ పదములు అని మన్నన కెక్కిన రీతిగా 'సరసత్వమున 'దాళస ముఖముల్ 
గాగ పరమ తంతములు ముప్పది రె.ండువెలు' లెక్కకుదెలగా-పలికిన-పదములు; వినుతి కెక్కు 
విధమున సకల భాషల యుదుకు ఆయన చేసిన "| పతిథలేనినానా (వబ .ధములు' తన పరివారము 
వారికి ఉదోధకములై_ విఖ్యాతిని చేమార్చి పెట్టినవి అందుకే. 

“శుతులె శాన్రుములై. పురాణ కధల. సుజ్ఞాన సారంబులై 

యతిలోకాగమ వీధులై విపుల మంతార్హంబులై. నీతులై 
కృతులై వేంకట శైల వల్లభ రతి |కీడా రహన్యంబు లై 

నుతులె తాళమపాక అన్నమయవచోనూత్న [కియల్ చెన్నగున్” 

అనిన యలనాటి చిన తిరుమల భావముతో (కుతి గలిపి నేటికిని మనమశ్లై వాని 

నారాధించుట ! 

ఇప్పుడు తాళ్ళపాక కవులను గూర్చిన చార్మితక విషయ మించుక స్మరింతము, 

సంగమ రాజుల పాలనమునే |పాభవము నందిన సాళువ నరసింవారాయని కాలము 

మొదలుకొని, యారపీటి రాజుల పలుకుబడితో నేలుబడి సాగించు కొనిన తుళువ సచాశివరాయల 

యంతము వరకును గలనడిమి కాలమున తిగుపతి తము మహోచ్చదళ ననుభవించినది. సరిగా 
ఆ దినములలో నే స్వామియను |గవామున తిరుపతిలో తాళ్ళపాక కుటుంబము వారు నెలకొని ఆ 

శేత్ర సౌభాగ్యమును పదివేల జివ్వాలతో పాడియాడి లోకమునకు జాటినారు. తిరుపళ 
వేంకశేశ్వరస్వామివారి యను[గహామున తాళ్ళపాకవారి పేరు (ప్రఖ్యాతు లతిళయించినశ్లై 
తాళ్ళపాక వారి మూలమునను తిరుమలస్యామికి (పళ గ్తీ యెక్కువై నది, అపినాభాొ 

సంబంధమున వీరికి పరన్నరను కీర్తి పాచ్చినదనియే చెప్పవచ్చును. ఇంతవణకు 'నెవ్వర 
ఏ జేతమునకును చేయని సేవను తాళ్ళపాక వారు తిరుపతికి చేతినారు. ఇంతసరకు నెచ్చటన 
శే కవి సంఘమును గాంచని ఖ్యాతిని వారు గాంచినారు. విజయనగరరాజులు వంకటాచ 

తే తమువకు చేసిన సేవయంతయు నొక యెత్తు; తాళ్ళపాకచారు చేసిన దొక యెత్తు. సాళు: 

నరసింగరాయని సమ కాలికుడుగా వ ర్హిల్లీన ళాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుడు మొదలుకోొ, 

సదాశివరాయల తగువాతీ కాలమువటికును విఖ్యాతితో వర్ణి లిన యో వంశమువారు ఆం|ధు 

భాషా సాహిత్యములకు, సంగీతమునకును మూ తమే కాదు మతమునకును, తిరుమ 

కే తమునకును గూడ విశేషమగు సేవగావించిరి. వారి సేవ నేటికిని అక్షర రూపమున తిరు ఫతిళల్ 

మనకు దర్శనీయమగుచున్నది. 
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తాళ్ళపాక వారు నందవర వంశీకులు. వై దిక (బ్రహ్మణులు. బుగ్వేదులు ఆశ్వలాయన 
నూతులు. బారద్వాజసగో(తులు. బొ న్తసినాటి సీమలోని తాళ్ళపాక [7 మమున (ఆళ్ళపాక్ర 
నేటి కడపజిల్లా రాజంపేట తాలూకాలోనున్న ది) వర్తిల్లి నవారు. వీరి జనగస్థా:ము తాళ్ళపాక 
గామమే యెనప్పటికిని, ఈ వ:ళాంబుధికి చం|దముడై న అన్న మాచార్యుని మొదలుకొని 
వీరందరును (కీ. శ 15, 16 శతాబ్దులలో) తిరుమల తిరుపతులందే స్వామి సన్నిధిని స్థిరనివాస 
'సుర్పరచుకొని అక్కడే కాలము గడపిరి. చేశమ:తయు దిరిగి వెవ్షవమత |పచారము 
గావించిరి. స్మార్త | బాహ్మూణులయినప్పటికిని అదివణ్ శర గోపయతుల కష్యులై మతము 
పుచ్చుకొని ఏరు వై ష్షవులై నారు. వై పవ మతమునకును వేంకటాచలం తే| తమునకును ఎనలేని 
రీతిని కైంకర్య మొనర్చి ధన్యజీవనులయినారు. తా_త్ర్వికులై , వేంకటా[దీశునకు పరమభక్తులై , 
సార్వజనీనమును, తాత్విక మతమును నగు విళిఖ్టూ దై వ్రతమును లోకమును జాటుటకె దిజా 
క ౦0కణులై నారు, అామనుభవిం చిన తన్ఫతాను మూతి వె శిప్ట్టమును పదిమ:దకి పా వెట్టుటక_ 
తవాతవా లాడినారు. నంగీత సాహిత్యములను సాధనములుగా గొని త _్త్వ్వద్యపితో మత 
సాహిత్య సంగీతములకు మేలు కలయికను చేకూర్చి క ళాలవీలి కందాలు దిద్దినాగు. (వాత 
నెణిగి (కొ త్తను |క్రొం|గొ త్తగా నావిష్కురించినారు. అనుభవించి భూతమునందలి మాలిమిని 
త "లగించి లత్యూలోకమున భావియందలి మేలిమిని వళ్తమానమున మహానీయముగా సాధింప 
జాలినారు. 

వీరశె వమత పచారమునతై శి నామర్ధ్యముల నంకితము గావించుకొని 
సాహిత్యమునే సాధనముగా గొని (కొంగొత్త రీతులను వెలయిు చిన అలనాటి ఎ వకవుల 
నవ్యతయు, మతమన్నది స్మెతపట్టమై సాహితీ చం|దాలోకనము గోల్పోయి. అంధకారమున 
తడవులాడుకొనుచుండిన అతరాన్యులకు మహాకవిత్వ దీజావిధిబూని రసాలోకనము గల్పించిన 
తిక్కనగారి మనీషయు, తాళ్ళపాక వారిలో అతిరమ్యముగ మేళవించిన వనవచ్చును. ఆంధ 
సాహిత్య గౌరవ భారమును వారు కలసి మోసినంత ఈ కుటుంబము వారొక్కురొక్కా శే 

మోసినారు. అందుకే ఆంధ వాజ్మయ [పపుచమున తాళ్ళపాక వారిక పిశష్టమ గు స్తానమున్న 

దనుట, తాళ్ళపాక వారొక్కారుకారు పలువురు. వారును ఖిన్నులుకారు. ఒక్క కుటుంబము 

వారు ఆ యొక్క కుటుంబము వాశే పు[తుబు, పౌ తులు, దెిహా[తులు, పురుషులు, (స్రీలు 

అందరు కలసి ఒక్క సంస్థగా చేరి కళారాధనము గావించచు స్వామిసేవలో తరించినారు. 
డీ. శ. 15-16 శతాబ్దులలో వ_రిల్లి |వసిద్ది జెందిన తాళ్ళఫాక్రవారి వంశమున తాళ్ళపాక 

అన్నమాచార్యుడు (అన్నమయ్య. అన్నయా చార్యులు, అన్న యార్య ము సామాంతరములు 

ఆయన భార్య తిమగ్టక్క , ఇంకను, తాళ్ళపాక నరసింహాక వి, తాళ్ళ వొక ఎవతీరుమల "చార్యులు, 

తాళ్ళపాక చిన తిరుమలయ్య, తాళ్ళపాక అన్నయ్య, తాళ్ళవాక ెదతిరువే గళనాధుడు, 

తాళ్ళపాక చిన్నన్న, తాళ్ళపాక కోనేటి త్తిరుపంగళ నాధయ్య, తాళ్ళపాక తిరు వేంగళవ్ళ 

ముఖ్యర్ట లు 
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సు, పసిద్దులగు నీ తాళ్ళపాక వారిలో వంశఖ్యాతికి మూలపురుషుడగు అన్నమా 
చార్యుడు (క శ. 1424లో జన్మించినట్లు తెలియుచున్నది. అటుపై సీ తాళ్ళపాక వారిలో 

సు పసిద్ద రచయితలగు వారి కాలమితిని స్పష్టముగా నెఖుగుటకు దగిన శాసనాధారములు కొన్ని 

కీ. శ, 15558, 1559, 1564 సంవత్సరముల వటకును కాననగుశున్నవని. ఆ మీద కూడని 

వంశమువారు వర్జి ల్లి నేటికిని ఆంధధ్రదేశమున విద్యా వివేకములతో  వర్థిల్లుచున్నారు. _ కాని 
రచయితలుగా విద్వాంసులుగా పేరుపొందిన తాళ్ళపాక వారిలో చినతిరుమలాచార్వుని 
తనయుడగు  తిరువేంగళవ్పయు, పెదతిరుమలాచ్యాని కుమారుడగు కోనేటి తిరువేంగళ 
నాధుడును గడపటివారుగా |గహింపవచ్చును. కీ. శ. 1564 సంవత్సరము వజకును వీరి 

శాసనములు కాననగు చుండుటచేత అప్పటికిని మణి కొంతకాలము తరువాత వటకును 
(ఆశతావ్ది యంతమువటికు) గూడ స్వామిసేవయు సారన్వతా రాధనము గావించుచు సంపదఖి 
వృద్దులతో వారు వర్ణి ల్లియుందు రనదగును. 

అనగా దాధాపు ఒకటిన్నర క ఆెబ్టీ కాలము విజయనగర రాజుల పరిపాలనా కాలమున 

వీరు విఖ్యాతితో వెలసి వై సవ మతమునకు ఆంధభావకును సంగీతకళకును నిరుపమానమగు 
సేవ గావించినారన్నమాట! మన దేశ చరితలో రాజకీయ మత సాంఘిక, భాషా సారన్వత 
రంగములలో స్వర్ణ యుగమని ఖ్యాతిగాంచిన ఆ కాల ఖండముననే తాళ్ళపాక వారు వర్ణి ల్లి ఆ 

"గౌరవ భారము నెంతగానో తమ భుజస్కంధములవై మోసి యుందురనుట అతియోళ క్తి 

కాదు, 

తాళ్ళపాక వారి సంకీ రృనపు రాగి రేకులలో (పారంభమున నీ శాసనాత్షరములు లిఖంప 

బడియున్న వి. 

“న్య స్తి(శ్రీ జయాభ్యుదయ శాలివాపాన శక వరుషంబులు ౧౩౪౬ అశు నేటి [కోధి 

సంవత్సరమందు తాళ్ళపాక అన్న మాచార్యుులు అవతరించిన పదారు యేండ్లకు తిరు వెంగళ 

నాధుండు (ప్రత్యతమై లెను ఆది మొదలుగాను శాలివావాన శక వరునంబులు ౧౪౨౪ అగు నేటి 

దుందుభి సంవత్సర ఫాల్గుణ బహుళ ౧౨ నిరుధానకు తిరువెంగళ నాధుని మీదను అంకితముగాను 

తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు విన్నపము చేసిన శృంగార సంకీర్తనములు” 

కీ శ్ర, 1424ల* జవిర్ణించిన అన్నమా చార్యులకు పదునారవయేట, అనగా క్రీశ, 

1440లో, స్వామి (పత్యకమాయెను. అది మొదలుగా సంకీర్తన రచన గావించుకొనుచు 

_పఖ్యాతిగాంచిన అన్నమయ్య గారి మహిమ నిని టుగుటూరి పరిపాలకుడుగా, దండనాధుడుగా 

నుండిన సాళువ నరసింవారాయడు బహుశః |క్రీ.ళ. 1450-60ల నడుమ వారి స్నేహ మేతించి 

యుండును, అన్నమాచార్యుని యాశీ ర్వాధ బలమున నొతడు కమముగా నీజయ పరంపర 



ళా 

అన్నమయ్య కీ: శ. 15058తో ని ర్యాణమందెను, అంతకు బూర్య'మే అతడు, 

మకుమడగు చిన తిరునులా చార్యునకు [(బపోస్ట్రపదేశము కావించెను. ఈ (బహో్మేపదేశా 

నంతరము తాతగారు కె.తపాలము జీవించియుండి నట్లు మనుమని స. కీర్తనలను బట్ట కలియ 

వచ్చుచున్న ది. 1496.93 (పాం *ముల చిన తిరుమలయ్య యుపరయనము జరిగినదనుకొన్న చో 

నాతని జన్మము 1488-90 (పొ. తమగుకు. అప్పటికి చిన తిరుమలయ్య తండి ద తికుమలయ్యకు 

80 ఏండ్లనుకొన్నను ఆతని జన్మము 1455. 60 (పాంతమగుము. అనగా అన్నమయ్యకు 80 

ఏండ్ల వయసు చాటిన పిదప డింతయ సంతానమగు పెద తిరుమలయ్య కలిగినాడన్నమాట, 

అన్నమయ్య నిర్యాణ సంవత్సర మాన దినమును స్పష్టము గా నెరిగిన మనకు ఆతని 

జనన మాస మ. “హార్చిన పవివరములా కాగి రేకులందు లేపండుట కొంత గొజతయె 

గొల్పుచున్నది. అమునను యే. వము ఇతర సాధనముల మూలమున తీరుచు నేయున్నది. 

చిన్నన్న (వానిన అన్నమాచార్య చరి! త మూలమున చక్కని [గహము లుచ్చమున 

మూడలర. అనుపమ లగ్నంబునదు వ్ర శొఖమున విశాఖను జగ౧బున నుల్ల సిల్ల, జనియించె 

నన్నమాచార్ఫుుడు- "అని యమున్నది. టై _థ్లాఖి బాసమున విశాఖా నఠ! తమున అన్న మయగగారి 
_ బి 

జ" pr నకు! తోత్సవ - కె ర్ క ర్యము జరు పబడుచు డిన టు తిరుపతి శాసనము లందున్నది. ఫినిని 

ప:శీలించి క్రీ త్ 142 4 గ్లీ (కోధి వై వ ఇ?) మాసమున విశాఖా నత తమున అన్నమయ్య జన్మించి 

నాడనవచ్చున గు. ని? ౮ణమ) [క శ. 1509 దుుందచువినామ వత్సర ఫాల్లున బహుళ ద్వాదశినాడు. 

కావున నీతడు 79 ఏండ్రు జీవించినింశు. సాళ్వ నరసింహ రాయనియు, తత్పుుతుడు ఇమ్మడి 

నరసింహ రాయనియు ౪*లమున వ ర్విల్హిన వాడు. 

ఆలయ సంకీ రనౌ వారన పరమవదనివానుని భక్తి (శద్దలతో నర్చిం చిన యట్టి 

తాళ్ళపాక ౫ వారివో కొందరి శాననములు మ య. నేడు మనకు ఏ లభ్యములగుచున్నవి. ఈ వంళ 

విఖ్యాతికి మూలపురుషుడగు ఆ మా వార్ము సిక మారుడు పెద తిరుమలచార్యుని యొక్కయు, 

తద్యంశీకులు చిన డిరుమలాచార్య తిరు వెంగళ నాధులయు శాసనములు 'దాదాపు పాతిక వరకు 

తిరుపతిలో నున్నవి, ఇక తాళ్ళపాక చ వాతి (పదావన గల శాసనములు విజయనగర రాజుల కాలమునకు 

చెందినవి మజికొన్ని యున్నవి. వీనిస ఒట్టి విజయనగర రాజుల కాలమున తాళ్ళపాక వాంటి 

(పాభవమున వర్తిల్లిరో, స్వామివారి కన్ని విధమ ల క్షైంకర్య మొనర్చిరో తెలియనగును 

పీరు కొన్ని కొన్ని* (గామములను, కొంత సొమ్ముకు (శ్రీభండారమున కనేక 
సందర్భములలో సమర్పించి, తనూూధాలమున వివిధ కై ంకర్యముల శకేర్బాటులు గావించిరి కొన్ని 
నూతన నిర్మాణములను గావించిరి కొన్నిటిని పునరుద్దరించిరి. కొన్ని నూతనోత్సవముల 
నారంభిందిరి. నుకీ రన పాకూూ-లతో స్వామి నర్చించి “నంకీర్తన భండారము నొకదానిని 

నెలకొల్సిరి. ఆ వ్యవస్థ నిర్వెఘ్నముగా సాగుటక్రై తగిన జ్యాగత్త వహించిరి, ఆత్భశుద్దితో, 
భ క్వి శ్రద్దలతో వర్తి ఆచార్యపురిష్యుర శిమ్యులము, అనుయాయులను గూర్చుక్ ని సు 

సిద్దులగు వారి సమకాలికుల కెందరికొ * మార్గదర్శకుల మనిరి. 



wi 

తాళ్ళపాక వారు తిరుపతి జే|తమునకు చెందిన సంకీ_ర్షనాచార్యులు. ఆం| ధచేశమున 
శా(స్త్రీయమగు సంకీర్తన సం|పడాయ పద్దతులకు. మూల పురుషులు, విజయనగర (పభువుల 
మన్ననలంది నంకీ_రన వాక్సూజలతో స్వామినే అర్పించిన ఆచార్య పురుషులు. వారిలో 
(కీ.శ. 1440 నుండి సంకీర్హన రచనకు బూనిన తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుడే ఆది పురుషుడు. 
ఆతడు జనించిన పదునారవ యట స్వామి |పత్యతమయితేను అది మొదలుగా |కీ శ 1509 
నకు సరియగు దుందుభిఫాలుణ బహుళ ద్వాదశి వరకును దినమున కొక్క కీ_ర్తనశేని తక్కువ 
కాకుండ తిరువేంగళనాధుని మీదను అంకితముగా శృంగార వైరాగ్య కీర్తనలను విన్నపము 
గావించెను. ముప్పది శెండు వేలకు చెగా నాతడు సంకీర్తనలను రచించెనట ! తదుపరి 
తత్సు'తులునశుై బహుళ సంఖ్యలో సంకీర్త రచన గావించిరి. తొలుత వీరు తమ రచనలన్ని యు 
తాళప్యతములందెే లిఖంచుకొని యుండి నప్పటికిని చెష్కుపెదరకుండ వానిని శాశ్వతముగా నుంచి 
కాపొడుటకె తరువాతి కాలమున వాని నెల్ల రాగి జేకులవై శెక్కించిరి. తిరుమల మీద 
సామ జారి బంగారు వాకిలికి సమీపమున నొక నంక్రీ రన భంణారనును సలకొల్పి యందు వానిని 

సురవత్తముగా నుం చిడి. ఇట్లు అసంఖ్యాక ములుగా నున్న వారి రచనల నెల్ల "రాగి "రేకులవై 

ఆక్కించి, సుఎకీర్తన భాండాగార కార్య నిర్వవాణసునకు వారొక చక్కని వ్యవస్థను కల్చిం చిన 

వివరములు మనకు తాళ్ళపాక వారి శాసనములలో |కీ. శ, 1580 నం॥నచే శెలియనగుచున్నవి. 

దాదాపు ఒకటిన్నర శతాబ్దికి సైగా తిరుపతిలో నెలకొని దీజా బద్దకంకణులై. 
యయాం(ధుల మత సాంస్కృతిక రంగములో నూతనో _కేజమును గల్పించిన తాళ్ళపాక వంశీకు 
లందరును విద్యావిశారదులే ప్రాయికముగా నందరును క్రోవి పండిత గాయకులే. వారిలో 
సౌక్క-క్క- రొకరిని మించి యొకరుగా బహు కృతులను రచించిరి. బహుళములదు సాహితీ 
_(ప్మకియలఅను సాధించిరి. తమకు బూర్వమున్న సాహితీ (ప్రక్రియలన్నిటి నాకళించుకొని 
ంయనుసరి౨చి కవితారంగమున నూతన (పయాగములను గావించిరి, పూర్వ సాహితీ మార్షముల 

యథ చ్భానిహారము గావించి నవ్యమార్షముల నావిష్కరించిరి. అలనాటి సాహిళత్యాకాళమున నీ 
తాళ్లపాక కవి చందులకు గల స్థానమెట్టిదో తెలిసికొనుటకు బహుసాహితీ ప్ర కియలలో 
రచితములై న వారి కృతి చాహుళ్యమును గూర్చి శెలియుటవసర మే. తెలియవచ్చినంతవరకు 
చూడగా 15, 16 ళతాబ్దులలో వ ర్హిల్టిన తాళ్ళపాక వారివియు, వారి బందుగులవియు రచనలు, 
సంకీ రనములను వదలి, దాదాపు నలువది కెండు వరకు లెక్కకు శేలినవి. వానిలో నేటికి 20 
కృతులకు వేగా |పకటితములు. మరికొన్ని కృతుల లభ్యములు, ఇక తాళ్ల పాక వారి రచనలలో 
_పధానములై నవి, “వారి సంకీ_్షనములు. ఇవి అధ్యాత్మ శృంగార సంకీర్తనములని శెండు 
"తెలుగులు, అన్నమాచార్యుకును, తత్పు తుడు "శుద తిరుమలాచార్యుడును, తత్పు] తుడు 

చిన తిరుమలాచార్యుడును మన మెరిగినంతలో నంకిర్తన రచయితలుగా గు ర్తిపనగుచున్నారు. 
వీరితో అన్నమాచార్యుడొక్క జే “వరమతం| తములు ముప్పది రెండువేలు” యోగ వైరాగ్య 
శం గార మార్గము అననుసరిం చి (వాసినట్టు చిన్నన (చాసిన అన్నమాచార్య చరీ|తను బట్టి 
తెలియుచున్నది. అటువై “పేద చిన తిరుమలాచార్యులిక నెన్ని విరచించి యుండిరో ఆ వివరములు 
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శలియరావు. శాని చేడు వానిలో కొన్ని మాత మే గి రేకులసె చెక్కు బడి తీరుపతి 

దేవస్తానమున పదిల పరుపబడి కాననగుచున్నవి. మరి కొన్ని అహోబలము (క్రీ) రంగాదులలో 
కూడ నున్నట్లు తెలియుచున్నది. వానిని కూడ తిరుపతి దెవస్థానమువారు. సేకరించి (క్రమముగ 
(పకటించుచున్నారు. ఏమైనను వై మువ్వురు రచయితలపి సంకీర్తనలు చెక్కబడిన రాగిశేకులే 
తిరుపతిలో నేడు మనకు 2600 వరకున్నవి. అనగా రేకున కారువంతున న.కీ ర్తనముల మొ త్రము 
సంఖ్య దాదాపు వదునై దు పదునారు వేల నడుమను.ండును. వానిలో దాదాపు మూడు వేలు 

ఆధ్యాత్మ కీర్తనలు మిగిలినవి శృ-గార కిర్తనలు. వీనిని బట్టి చుడ తాళ్ళపాక వారు సాహితీ 
(వ, క్రియలలో వైవిధ్యము సాధించుట మా(తమే కాదు, కృతి బాహుళ్యమునందును అవధులు 

దాటిపోయినారనవలసి యున్నది. 

ఆఈభళ్ళపాక వంశ వభ్యాక్ తికి మూలపురుషుడు అన్నమాచార్యుడు సంగీత పాహిత్యములం 

దసాధారణ పాండిత్యమును, స.స్మ్భృతాం|ఛములందనితర సాధ్యమగు కవితా శక్తియు 

గలవాడు. 'హరికీ ర్హనాచార్యుడు', “వదక వితాపితామపబుడు పుచమాంగ సార్వ భెముడు[ చావిడ 
వేదమును శెనుగు చేసినవాడు. వై స్లవకావ్యములను, శతకమ._లను, ఊే(త్రమహాత్మరములను 
మా(తమేకాక తనర్ణత (ప్రచారమున,కై నూతనముగా శెనుగున బదకవితకు దొ౭గిన వాడును, 
ముప్ఫది రెండు వేలకు బై_గా నీతడు తిరువేంగళనాధ దేవుని పెర శృంగా రాధ్యాత్మ కీర్తనలను 
రచించినాడు. అవి యెల్ల చెప్పవ తత్త్వము) ముల్లె గట్టిన ముత్యాలమూటలు. 

తాశ్ళపాక్రవారి చరిత్ర _ సపదాయము _ సమన్వయము 

తాళ్ళపాక కవులను గూర్చిన మన యెలుకకు తిరుపతి శాసనములును రాగిశేకుల 

లోని వారి సంకీర్తనలును, వారి ఇతర కృతులును, ఇటీవల (1919లో) లభ్యమె (పకటింపబడిన 

అన్నమాచార్య చరిత్ర ద్విపదయు (పధాన సాధనములు. ఇక [గందస్థములై న విషయములు 

కొన్ని అనున్యూతముగా వినవచ్చుచున్న ఇతివానములు మరికొన్ని ఇతర సాధనములు. 

సమీక్షించి సత్యమరయు నుర్రేళ్యముతో గొన్నింటినిట నుదాహారించుచున్నాను. 

1. సంపదాయ కథనము 

పుదుక్ ృటలో నుండిన పుణ్యపురుషులు (శ్రీ గోపాలకృష్ణ భాగవతారుగారి శిష్య 

కోటిళో నొకరగు (శ్రీ పి ఎల్. కష్టమూ ర్తి (హైద రాబాద్) గారు గురుముఖమున తాము 

విన్న వా ర్తలు నివించుదు చెప్పిన నిషయములలోని ముఖ్యాంశము లివి కొన్ని. 

1.1. తాము అనుసరించుచున్న భజననం|పదచాయ పద్దతి తొలుత రూపు దిద్దుకొన్నది తాళ్ళపాక 

లో నే- తాళ్ళపాక వారి మూలము. ననే. 
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1.2. ఆాళ్ళపాక వారిలో అన్నమయ్య చిన్న మయ్య అని ఇరువురు (పసిద్దులు పీరిలో 

చిన్నమయ్య అనువానే భజన పద్దతికి మూలపుగుషులు. 

1.8, చిన్న మంకు కడుపులో ళూలబాధ యుండెకిది. అది యాతనికి తీగ మల హీద 

యాలయమున గరుడగంభము వద్ద పొర్లు దండము వెట్టుటతొ తొలగిపోయినది. అతడు 

గొపు భక్షుడై నంకీర్తన రచన గావించెను. 

(శీ గోపాలకృన్ల భాగవతారుగారి కుమారు లును, తం|డిగారి వలెనే భ_క్రిమయ 

జీవతమును గడుపుచు సం్రవదాయము ననువర్రించి పోషించుచున్న వారును, పుదుకో్క్కట 

నివాసియునగు (శ్రీ సంజీవి భాగవతారుగారి మూలమున పిళదముల్రై న విశేషమలివి. 

1.4. అన్నమయ్యగారు తన కీర్తనలలో శృంగారము నతిశయిం చి వర్ణించిన కారణమున 

అమ్మవారికి ఆ[గవాము కల్లినది. ఆ కారణమున శ్నంగా రపద కవియగు అన్నమయ్యను 

అను గహిఎచుచున్న స్వామీ వారియడ నమ్మవారు ప రాబ్ముఖి యాయును. అప్పుడు 

స్వామివారు అమ్ము వారికి అ భక్తుని తన్మయభావము నెరుక పఅచుట కై ఒక ఉపాయము వన్నిరి. 

అన్నమయ్య తిరుమల నధిరోహించు తరి మార్గమధ్యమున పండెడడుగుల నిడివిగల పులి 

యొకటి అడ్డువచ్చి నిలిచినది. ఈ పులి యెవరోకాదు (శ్రీనివాసుడే. (శ్రీనివాసుని భక్తుడగు 

అన్నమయ్య తనయుడి యున్న కారణమున నాతనికా మూ ర్రిలో నొక |కూరజఐతు వు రాక 

అను గవోర్డము గై కొన్న దశావతార మూర్తులే దర్శన మైనవి పరవళమున అన్నమయ్య. 

“పీడ నెలకొన్నాడు (శ్రీ వెంకటగిరిమీద 

అడుగో కొలువై. యున్నాడు... ఆను కీ ర్రనమును పొడిరి, 

ఆ భక్షుని అలౌకిక భావనకు, తన్మయ జీవమునకు నచ్చెరువందిన అమ్మవారు అలుక తీర చేరవచ్చి 

భక్తుని దివించినది 

1 వ్, వంశపారంపర్యముగా తామనుసరించుచున్న భజన నం|పదాయమున డోలోత్సవమున, 

పవళింపు సేవ సందర్భమున పాడునట్టి పాటలలో నధిక భాగము తాళ్ళపాక వారివే. 

“శరణాగత వత్సల' 

“గద్దెమీద వేంచేసి” 

“ఎంత లేదు వై భవం బిప్పుడు నీకు 

చింతదిర పవ్వళించు (శ్రీ వేంకటా దిరాయి 

“ దాచుకొనా3 డదిగో కాంతు జేకాంతముగ” 



ix 

“నా మొజాలకింపవే వేంకటరమణా' (రాగం-యదుకుల 'కాంబోజి 

‘hh జ నెలకొన్నాడు (శ్రీ వెంకటగిరి ఫీది 

మొదలై నవి (పచారములోనున్న వీరి కీర్తనలలో కొన్ని. 

“డిని భావము నీకే తెలుసురా _ ఓ వేెంకశేకి అని నిగూడార్దనుగర కీర్తన మొకటి 

కలదని కొన్ని పం క్తుటుదడాపారిం చరి. అది వారి వల పదమగుననీ అందలి గతిని బట్టి 

గుర్తించితిని. 

1.6. 

1.7. 

18. 

బీ, 1. 

మే నెల 28_29 శేదులలో పుదుక్కటలో జరుగు కల్యాణోత్సవ సందర్భమున 

తాళ్ళపాక వారి పవళింపు పాటలు 80 సంపూర్ణ ముగ గానము చేయుట జరుగును, 

(శ్రీ గోపాలక పప భాగవతారుగారు సు| పదాయము ననుసరించి పొడు నీ పాట 

లన్నింటిని మధురలోని ఆచార్య యస్, రామనాథన్ అను వారు స్వరసహితముగ లిఖంచి 

యున్నారు. (వానిని సేకరించి (పక టించు యత్నము చేయదగును ) 

@) గోపాలక్ళప్ప ఛాగవతారుగా రు ఉద్దవవారు. ములక నాటి తెలుగు బాహ్మణులు, 

తల్లి వైవు నారు త్యాగ రాజస్వామీ వారి వ .శము తోడి జాంధవ్యము గలవారు. వీరి 

మునమామ వుళమునవారు గప్ప భాగవతులు (శ్రీ 'పఎకటకప్టయ్య భాగ వతారుగారు 

లి లో శో కల 

(శ్రి గోపాలకృష్ట ఛాగవతాగుగారి మేనచావ (మెన_త్త ఎమారుడు, అక్కగారి భ_ర్హయు) 

గొప్ప భజనవగులు. వీరి పూర్వులు దాదాసు 550 సంవత్సరములకు పూర్వము గుంటూరు 

సీమ నుండి 'మేలట్టూరు చేరినట్లు వారి వంశ కధనము. 

శి. (గంథస్ట_చారిత్రక విషయము 

శ్రీ సుబ్బరామ దీషితులవారు తమ సంగీత సం్యపదాయ | పదర్శినిలో తాళపాకము 

చిన్నయ్య గూర్చి యిట్లు | వాసిరి “ఇతడు తెలుగు (బాహ్ముణుడు, వెంకటా చలవ 

భ కడు, తిరుపతిలో నుండిన వాడు. వెంకటరమణ విషయమై భాగవత సంపదాయముగా 

వాడుకలో గల ఉత్సవ పద్దతి నేర్పరచిన పుణ్యపురుషుడు. దానితో తోడయము, 

మంగళము, శరణు, హెచ్చరిక, కీర్తనములు ధూపదీపాలం కార నై వేద్యాద్యుపచారముల 

కీ రనములు, పవ్వళింపు దివ్యనామ సంకి_ర్తనములు, వసంతోత్సవ కీర్తనములు, స్వామిని 

'మేలుకొలుపుట్ట క్రీ ర్గనములు, ఇవి మొదలై నవి యణగి యున్నవి ఇపిగాక విడి 

కీ ర్రనములు గలవు. ఇతని భ _క్యతిళయము వలన మాటి మాటికి వెంకటరమణుడు ఇతనికి 

సాజాద్దర్శన మిచ్చి మాట్లాడినట్లు పెద్దలు జెప్పుచున్నారు. భజన పద్దతికి యితజే మూల 

పురుషుడు. రామామాత్యులకు ముందటి వాడని చెప్పుచున్నారు! 



సిర 

9.9. పధమాభ్యాస పున్తకమున పుట 101లో శంకరాభరణము అటతాళకీ రన 

“శ్రీహరి పాద తీర్ణమై చెడని ముదు అను దానిని, సంగీత న!పదాయ [ప్రదర్శిని 

అనుబంధము తి పుట 57లో కాంభోజి రాగం రుుప తాళమున “నా మొరాలింవవే 

అయ్య వేంకటరమణ అను మరియొక క్రీ గ్రనమును తాళపాకం చిన్నయ్య రచనలుగా 

నుబ్బరామ దీఉితులవారు వివరిం చిరి, 

౨.8. తాళ్ల్ళపాకవారి కీర్తనము లందలి శృంగార మతిమనోజ్ఞ మని మురిసి సాళ్వనరసింవా రాయడు 

“కవులు విద్వాంసులు గాయకుల్ భూమిధవులు సామంతులు, దను జుట్టి కొలువన6 గటి 

గురు మీద నభినవంబై న శృంగార యుత పద|శేణి బాడిం చి” దనిసినాడట. 

(చూ. అన్నమా. చ. ద్విపద. 86) 

2 4, అన్నమాచార్యుని శృంగార భావనకు అమ్మవారు నొచ్చుకొన్నట్లును పిదప నాతని భక్తి 

తాత్పర్య ములు నచ్చి మెచ్చుకన్నట్ట్లును, సంప్రదాయ కథనము కదా! ఇది యదార్ధ మె 

అనదగినట్టును, అమ్మవారి మూట ఎట్లున్నను సమకాలము వారలు కొందరు వీరి 

శృంగారము నీసడిం చినట్లు చారి తక (గంథస్థాధారములున్నవి. 

గురు రాజు చరిత యందలి కథనమును మా సవాధ్యాయులు (శ్రీ మహ _ఎతయ్యగారి 

తోడ్రాటుతో నిశ్లురిగితిని. 

“లతార్చి భక్తుడు కంసాలి. ఆ వీరశై వుడు ఒక పర్యాయము (శ్రీ౫_లమున కేగుచు 

గారలదిన్నెలో కమ్మరులతో వివాదమునకు దిగి, కాల్చిన యినుమును మూటగట్టి భుజాన 

వేసుకొని మహిమను |పదర్శించెను. రాచవట్టిగలోని వణికి (శేష్టులతో చర్చకు దిగి తనశక్సి నెరి 

గించెను. విల్లూరునందు గవిలింగమునకు నై వేద్య మొనగి శివభక్తులకు తన మహిమను చూ పెను. 

శె వుడగు గంగాధరు డను రాజును వీర శె వునిగామార్చి, వాని శరీరము నుండి (ప్రణవనాదమును 

వినిపింప జేనెను. పిదప నొక తావున తాళ్ళపాక అన్నమయ్యను, మజటీి కొందరు వై_వ్షవులను 

చూచుట తటస్టించెను. తన గురువగు యాగంటీళ్వరుడే అత్యధికుడనియు నితరదై వము 

లనిత్యులనియు లమ్మప్ప సుందర గీతములను చెప్పుచుం డగా పన్నగోరిధ్వజాచా ర్యుడగు తాళ్ళ 

పాకన్నమయ్య శివుడె వై వతములందు కడు వృద్దుడని బాగడు లతశ్చిష్ప గీతములలో సన్నుత మైన 

శంగా రరసము కానరాదని పలుకగా మాతాపితరుల విట శృంగారమును రచ్చ కెక్కించునాతడు 

సత్చుతుడు కాడని వెల్లడించి, తిరుపతి తిమ్మప్పని చేత నే సత్యము పలికింతునని చెప్పి, అచ్యుతిని 

గుడి యందట్లు కివుడధికుడని పలికించి, అచట కూడిన వైన్ఫవుల క చ్చెరువు గొలిపి వారి మన్నన 

లందుకో నెను” 

(శ్రీ సం, శి. భూసనూర మఠ ఎం.ఏ. గారు గురురాజు చరిత (1450) పీఠికలో 

“ఆశేపి శిదవై వ్షవాచార్య కన్నమయ్యని””' అని అన్నమయను కన్న మయ్యగా పేర్కొనుట 

నరికాదని గురురాజ చరితను బట్టి తెలియుచున్నది. 



స్త 

ఈ లత్మూభ కుడు శవ సంకీ ర్త నములు చెప్పినట్లు తెలియుచున్నది. ఏగంటి పదాల 

కర్హగా (పస్తుతుడీత డే యగుచో వీరికి గల స్పర్గ్థకు సూచించు నీ వృత్తా తమును బట్ట తాళ్ళపాక 

వారు ఛాయా పహారుల నీసడించి చెప్పిన పదము వీరికే అన్వయించునేమో ! 

2.5. అన్నమయ్యయు, వయనున చిన్న వారైన పురందరదానుబలును కలికొని పరస్పరము 

సంభావించుకొనిన చారి[తక విషయమును చిన్నన్న అన్నమాచార్య చరిత ద్విపదలో 

"పేర్కొనెను. భ క్కిమత |పచారమునకును, కర్ణాటక సుగీత పద్దతి రూపుడిద్దుకొనుటకును 

తదుపరి చాసదాసరి కూటములవారు గావించిన సమన్యయ క్యషినిగూర్చి విజ్ఞులెరిగినదే | 

పురందరచాసుల రచనగా (పసిద్దివడసిన “కెరయనీరను "కెర గెజల్లి ” అను (మలవారి._ 

(తిపుట) (పారంభ గీతమును చదివి తాళ్ళపాకవారి “నివే నేరపుకాని” అను కీర్తన చదువుడు. 

'దేశాతి : నీవే నేరవుగాని నిన్ను, బండించేము నేము 

దైవమా నీ కంచు నీ చానులే నేర్చరులు ॥ 

వట్టి భక్షి నీ మీద వళుకు వెసి నిన్ను 

బట్టి "తెచ్చి మదిలోన, బెట్టుకొంటిని 

పుళ్లైడు తులసి నీ పాదములవై బెట్టి 

జట్టికొనిరి మోవము జాణలు నీ దానులు ॥ 

నీవు నిర్మిం చినవి నీ సమర్పణ చేసి 

సోవల నీ కృపయెల్ల జూరగొంటిమి 

భావించొక' [మొక్కు (మొక్కి. భారము నీవై పసిరి 

పావనవు నీ దానులే పంతపు చతురులు ॥ 

చెరువుల నీళ్లుదెచ్చి చేశెడు నీపై జల్లి 

వరము వడసితిమి వలసినట్టు 

యిరవై_ (శ్రీ) వేంక శుళ యిటువంటి విద్యల నే 

దరిచేరి మించిరి నీ దానులే పో ఘనులు ॥ 

(అన్నమా, నం, 8.49, 

మలవారి _ (తిపుట. 

కెరయ (సరస్సు యొక్క). నీరను (నీటిని). కెరెగె (సరస్సులోనే), జల్లి (చల్లి), 

వరవ పడేదవ రంతె (వరములందిన వారివలె), కాణిరొ (శకానిపించండి), వారియు (శ్రీహరి 

యొక్క), కరుణదొళ (కరుణవల్ల ) అదభాగ్యవ (కల్గిన భాగ్యమును), వారి సమర్చణ (ఆ వారికే 

సమర్పణ) మాడి (చేసీ, బదుకిరొ ((దితుకండి), నోడి బదుకిరొ (చూచి 1బతుకండీ) 

(పురందర చాను రచన చూ. గానక ళాబోధిని) 



xii 

సమన్వయ దృక్సధము భజన పద్దతిలోని జీవముగా దోచుచున్నది. నేటికిని భజన 
గోము లలో పలుభావలతోని కీర నలు పలువు3 రచనలకు కూర్చుకొని ఒకో కమముక పొడు ఠి 

Crt 3] 

చుండుట వదజిగా కానవచ్చుచున్నది. అనాటి సమనంయ వీజమే నేటికిటంకురిం చి వి సనగిలి నదని ® 
లు ౧౧ ఆజం ap) 

తలవ వచ్చును. 

2,8. 

8.1. 

లీ.2, 

4.1, 

నంకీ రన Mఅతణ నగును ఆం ధికరించిన బాతు శన తరుమలా చాక్యుడు. 

8, సం|పడదాయ |పధర్శనము 

తిరుమల తిరువతులందు క లా త్సృవములను, జయ తీ ఉత్సవము (నరసిం పొజయ త్రి 
ఉట పండుగలు _పభ్యాతములు, అను ఆరంభించి యుసుమడింవ జేసిన వారు తాళ్ళపాక్షవారే, cn 

దహీ ణభారతమున ఇటు తెలుగునాడు మొదలుకొని అటు తిరువనంత పురము కొనచాకను 
(పచారమున నున్న భజన కూటవుల వారి గోష్టి క ల"పములలో న్ఫసింవా కస్ట 
జయంతులు ఆంజ నేయోత్సవములు రాధా కళాంకాదులు వలువురు భకృుల నాకర్తి ంచి 

విశేషములను అవిష్కరిఎదినవిగను 
"ధారళ్యాణ కధాగాన | పదర్శశమును 

[శ్ ప. ఎల్. కృవ్లమూ ర్తిగారు నిర్వహింపగను, తీరువనంతసురమున ఆంజ నె యోత్స 

నవిగను, మన సంస్కృీని సంగ్శ సాహిత్య న్బృత్య 
ధ్ * ro re - తోచుచున్న వి, ఇన్చట (పావరావాదుళో), 5 

వనును న్ రామస్వామి అయ్యంగారు 8 కళ్యాణక్ళప్టన్ గ”రలు నీర్వబాంపగను 
ద్భ్భెంచ యానంపం చితిఖీ (పర ఎదరుసు గోపా అకృవ్ల భాగ వతారుగా ర శిష్యులే). అందు 
వారు జయదేవుని అష్టపదులతో పాటు ఆాళ్ళపాకవార కీర్తలములను కూడ 
నాలపించినారు. భజన గోషులలో నిట్ట కల్యాణ కధా [పదర్శనమునకును తాళ్ళపాక 
వారే ఆద్యులనియు స్ఫూ_రినచ్చిన పహారనియు సాకు తోచినది, తీరుమల తిరుపతులందు 
తాళ్ళపాకవారే కల్యాణోళ్సకము లారంభించి నిర్వహించిన వారనుట శాననో క్తి, కల్యాణ కధా సంబంధము గల కీర్తనములను, ముజరులను వారెన్నో రచించిరి. 
అన్నమయ్యగారికి తిరుమల (శ్రీనివాసుడు అల్లుని వరున._ నేటి భజన గోమ్టులందలి 
సీతాకల్యాణ రాధాకల్య్యాణ (శీనివాన కల్యాతా ది కధా | పదర్శనమునకును తాళ్ళపాక 
వారి కాలముననే వీజా వాసము జరిగినట్టు తలతును, 

4. సమన్వయము 

తాళ్ళపాక పద కవి|తయమున అన్నమయ్య ఆద్యుడు. ను పసిద్దుడు. అటు పిదప పెద తిరుమలయ్య చే అస్థానము. అతడు శెండవవాడగుటయు., సంకిరన భండారము నెలకొల్పి రేకులను చెక్కించియు, తం(డిగారి తరువాత బహుళ సంకీ రన రచన గావించిన అంటే వాడీత జే అగుటయు నందుకు పాత్రువులు. కీ. శ. 152545 నం॥[ల నడుము రేకలను జెక్కించునాటికిని ఏీరిరువుకే (వసిద్దులు అందుకే “అ. చా _ “తి చూ సంకేతములు వారి 
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-రేకులలో కానవచ్చినవి. చిన తిగుమల య ర.నలు ర. శ, 1597 (పాంతములందు 

రెకుల "కక్కిన నాటికి ఈ తిరుమలాఛార్యు లికువురి రచనలను నేర్చరచి చూపుటకు 
. తి. చా” “చి తి. చా నంకేతము లేర్చడి నవి చిన తిరుమలాచార్యునిది రచనా 

భావుళ్య్ళమును బట్టియు, కాలమును బట్టియు తృతీయ యు స్థాన మగును. ఇది యొక 

దృష్టి. 

4 2. మణియొ క ద్భృషి- అన్న మయ్య తర్వాత అతని కుమారుడగు పెద తిరుమలయ్యయు. 

మనుమడగు చిన తిరు మలయ్యయు బహు కాలము జీడించి నంకీర్తన (ప్రచారము, మత 

(ప్రచారము గావిం చినవా నే. వ తిరుమలయ్య (18. శ, 14514 1554) నిండుగా నూళశేళ్లు 

వించి నట్లున్నాడు. చిన తిరుమలయ్యయిు /1 న 1408. 1562) దాదాపు 75 పండ్లు 

జీవించను, క్ర శ, 1555514 పొంతములందు "పెన చిన తిరుమలయ్య లికువురును చిన 

కంజీవరమున కొన్ని _కెంకర్యములు జరపికట్లు తెలియుచున్నది. 

4.8 కనుక తాళ్ళపాక వారిల్ర భే సానాట తం| గి క మారులిరువురు (పదృష్టిలోనై నను) (పసిద్ది 

గాంచిన వారని తెలియనగును. ఒక ద్శష్టిః నో అన్నమయ్య "పెద్దయ్య కుమారుడగు 

పెద తిరుమలయ్య ' చిన్నయ' కానోపును మజియొక ద దృష్టిలో తిరుమలయ్య లిరువురిలో 
రు 

తం|డి “పెద్ద య్య కాగా కుమారుడు “చిన్నయ్య కానోపు. 

4.4 అందుకేనేమో సం వ దాయమున అన్న మయ్య, చిన్నమ న్య అని వాడుక కలిగి 

యుండుట లభించిక రాగ రేకుల మీది మూరు లందును ఇగునుే కానవచ్చుచున్నారు. 

ఏీరిలో “చిన్నయ్య' యే, “చిశన్నమయ్య' యే దిషితులవారు చేర్కొన్న “చిన్నయ్య 

కాదగును. అనగా తిరుమలాచార్వు; లిరువురిలో ఒళరు ఆందగునన్నమాట. ఇప్పటి నా తలపు 

చిన్న తికుమలయ్య యు 'చిన్నయ్య' అని ; 

ర. చిన్నన్న--చిన్నయ్యలొక రగుదురా ? 

"వెద తిరుమలాచార్యుని కనూరు లై. దుగురిలో ద్విపదకవిగా |పసిద్దివడసిన చిన 

తికు వేంగళనాభుడు చిన్నన్న  నామకడొకడణు కలడుగాసి పదక రగా నుదహారింపబడిన 
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చిన్నయ్య అతడు కాడేమో అన్పించుచున్న ది, (శ, పశాకరశా(స్త్రగ రిట్లు |వాసిరి చిన్నన్న 

గాయకుడనుట కిక్కు.డ రాగికేకల దుః'ని [గంథములలోగాని యాధారములు గానరావు. 

చిన్నన్నకు అన్న, తండ, తాత గొప్ప గాయకులుగాన యిటీవలివారు (గం థములనుబట్రి 

చిన్నన్న నే యెజటిగినవాను గాన వారి యోగ్యత సికనికి చేని ప్పియుండవచ్చును. కాక 

యితడును గాయకుడేమో (చూ. అ చ పీఠిక ౬. పుట 95) 

న 
ల్ ౮ బాల బి శక గ్రా అర్య పోతే _ [శీ రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్షర్శగారిట్లు |[వాసిరి “చిన్నన్న సంకీ ర 

రచన వేసినాడని నేను ఖాపించుకు కు అతనివని గాయక్ష సంపద చాయమున నిలచి నేటికి లభించు 
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"రెడు కృకులాధారములని వెనుక సూ చించితిని, (తాళ్ళపాక పాటలు : నం. పీఠిక, పు వ్ర 

అవి బూశతాబ్లిలో సుబ్బరామ దీకితులు రచించిన సంగీత నం1పచాయ |పదర్శినియం 

దున్నీతముశై నవి [శీ వారిపాద తీర్ణమే చెడని మందు 2 నా మొాలింపవే అయ్య వెంకట 

రమణా. ఈ సందర్భమున తాళ్ళపాక వారి పదములు మరి రెండు నా దృష్టైకందిన వి, కర్ర 

నిక్చేశముళలేదు చెన్నపురి వీణ రామానుజయ్య అను పండితుడు 1912వ సంవత్సరమున రచించిన 

మ దాసులో (పకటి-చిన సంగీత సర్వార్థ సార సు|గవామునందు ఇవి కలవు, ఆ పుస్తక మిపుడు 

దుర్హభము గనుక ఆ పాటలు నశించి పోకుండుట,కె యుద్దరించుచున్నాను యధామూలముగ, 

1. గా పంతురాగం అటచావుతాళం తాళ్ళపాక వారి పదము, “ప రీతి బొంశేవురా 

నాసామి,....* వేణంగిరాయా ! శారా ఏటికి సిగ్గులు నా సామి******” 

2.  శేచారగిాళ రాగము, ర్వుంపె తాళము 

“భామ శృంగారించు భావమే యందము 

కాముని రతిపాట కాంత కీలాగు 8 

పూవొకటి వికసించె పున్నమ చందునివలె 

పూమీద మరిశిండు ఫూలు బూసె 

రెండు పూవుల నడుమ పూనె నొక పువు 

పూవుకింద మువ్పుది రుడు పూ మొగ్గల 

లి, “ఎటువంటి రాజీక మే చెలియ నేడు 

కటకటా యెందై న కంటిరా బీరు... 

(ఈకృ్ళతులలో మొదటిది తాళ్ళపాక వారిది కాదేమో ! వేంక శుక ముద దానికి లేదు. 

చేణంగిని లయుని పేరున్నది. మరి తాళ్లపాక వారి పాటలలో గౌళిపంతురాగము కానరాదు. 

తక్కినవి రెండు తాళ్లపాక వారివి కావచ్చును ) 
వ్ 

6. సమాధానము 

తాళ్లపాక వారందరును గాయకులనుటకు [గంథస్థాధారములును శిలా కుడ్య చిత్రము 

లును సావ్యమిచ్చుచున్నవి, కాని ద్విపదక విగా (పసిద్దుడగు 'నీన్నన్న' పదములు చెప్పెననుటకు 

త్రికుపతిళో ఆ వారము ఎ లేవు, ఇక దీతికులవారు పేర్కొనిన “చిన్నయ్య' విషయమందుమా- 

అది 'చిన్నన్న'*కు గ క చిన తిరుమలాచార్యునికే అన్వ మించునని నేనివుడు తలంచుచున్నాను 

6.1. చిన తిరుమలయ్య యే “చిన్నయ్య అనుటకు హసౌతువృలు 1.ల్లి 4. 4, లలో 

"ఫేర్కూన్న వె. 
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8.2. చిన తిరుమలయ్య మంగళగిరిలో సంకీర్తన 'అరుళప్పాడున కేర్చాటు చేసినాడు. 

గుంటూరు నుండలములో నాతనికి సంబంధముండినది, (దవిడ 'దేళమునకు వలన వెళ్ళిన 

నేటి భాగవతులు పూర్యము గుంటూరు సీవుకు చెందినవా రే. (1.5.,) 

కనుక గాయక సం|ప్రద*యమున చిన్నయ్య ఇర నిలిచిన రెండు కీర్తనములును 

చిన తిరుమలయ్య వే కాదగునని నా తలంపు. అయితే నేడు లభించిన చిన తిరుమలాచార్యుని 

కీ రనల (16వ సంపుటము)లో ఈ రెండు పాటలును కానరావు పోతే “శ్రీవారి పాదతీర్చమె' 

అను కీర్తనము అన్నమయ్య రచనగా అ.చ. పీఠిక _ (పు. 84) యందుదాహృతము, పద 

కవి తయము వారి రచనలు పరస్పరము తారుమారుగా శేకులందే కానవచ్చుట మన మరిగిన 

విషయమే. కనుక ఆ రెండు కీర్తనలును 16 నుపుటము “చి.తి' కీర్తనలందు కానరానంత 

మా|తమున అవి అతనివి కావని తలవనవసరము లెదు. 

6.8. “(్రీవారి పాద తీర్ణమే ఇెడనిమందు అను కీర్తనను జోలినదే మాళవి రాగమున 

“నూరవద్దు తాగవద్దు నోరు చేదుగావద్దు చేరువ నొకచోట సంజీవి వున్నదిదివొ” 

(16-1-54) చిన తిరుమలాచారు(ని క్రీ ర్తనము గలదు. 

6.4. ఇక గాయక సం|[పదాయమున నిలిచినవియు నీ శరగాగారు దవారిం చినవియునగు 

కీర్తనలు రెండు కర్త నిన్టేళములేకున్నను చిన తిరుమలయ్య రచనలే అనిపించును. ఏలన 
రామాయణ భారత భాగవత కథా విషయముల నుపమించి సంకీ ర్రనలు ర చించుటయు, 

సమస్యా పదములను. పొడుపు కధలను పొడుచుటయు చిన తిరుమలాచార్యుని 

రచనలలో గానవచ్చు నంశములే (ఛూ, 16-1-1 ,29, 48) 

“కానీలేరా పొడుపుగతలు పొడవమని 

ఆన వెట్టి నన్నేల అడ్డగించెవు 

పూని నాకతలు నీకు బొందుగా చెలియకుంటు 

పాని పట్టి నీవె నా బంట వయేవా' (16_2_88) 

చూ, మణియు (16-2-11) 

'భామ శృంగారించు' కీర్తనము కూడ నిట్టిదే. కె(ఆజ్ఞలిట్లివి కొన్ని తర్వాతి 
ఎని రు లు రు 

"కాలమున రచించినారు, 

“ఎటువుటి రాజీక మే” అను కీర్తనము నేను 1858ళో కాపీ చేయించి తెచ్చుకొన్న 

తంజావూరు తాళప త| పతిలో నానా విధ పదములు ( చేంక శుళ్వర పదములు) అను (గంథమున 

తాళ్ళపాక వారి రచనగా కఠథదు. కాని అది [శం*గము జంఫ తాళమున గలధు. 



xvi 

6.5. అన్నమయ్యగారి శృంగార క్రీ రనమునందలి శృంగారమునను గూర్చిన చర్చ సమకాలమున 

జరిగి నదనుటకు సాంప్రదాయిక చారి! త కాధారములు సంవందించుచున్న వి. 

7, చర్చా సారము 

7.1. తాళ్ళపాకం చిన్నయ్య-చిన తిరుమలాచార్యుడే. 

7.2, అతడే ఉత్సవ పద్దతికి జీవము పోసి భజన పద్దతికి మూలపురుషుడై నాడు. 

గ ప, మంగళగిరిలో సంకీర్తన అరుళప్పాడునకు ఏర్పాటుచేసి కీర్తనల |ప్రచారమునకు 

పాటుపడిన వాడిత డే. 

7.4. ముంగాపురమున కల్యాణ 'వేంక కుళ్ళరా లయమున జీర్గ్షోదారణము గానించియు తాతగారి 

(అన్నమయ్య) వి(గవామున చట (పతిష్టించియు జయంతు శీత్సవములను కల్యాణొ త్సవము 

లను పర్య వేడించి వానికి (పచారము గల్సించియు న్వరసహిత మైన సంకీర్తన శిలా 

ఫలకములను చెక్కిం చియు, సంకీర్తన లవణము నాం థికరి-చియు ఘనత వహించిన 

చిన తికుమలాచార్యుడే గాయక సం|పచా యమున చింకీర్మి నార్జించుకొన్న “తాళ్ళపాక 

చిన్నయ్య 

7.5. తండి తాతలు పోషించిన సమన్వయ మార్గమునే చిన తిరుమలాచార్ఫుడును పోపించెను, 

తాళ్ళపాక వారి దృక్పథము సమన్వయ సామరస్య మార్గముల ననుగమిం చినది. 

% లః ఖో 

(బదుకును పసిడి వీణగా పలికించిన విమల గాంధర్వము నొటి ఆ తాళ్ళవాక కవి 

శఖరులది. దానిని భ| దపర చిన యోగ్మి వ్రిచముమల తిరుపతి దేవస్థానము వారిది. గిలా కుడ్యము 

లందును తామ ఫలకమందును దాగి మూగ వోయి యుండిన దాని యాక్ళతిని విస్పష్టముగా 

కనుల గట్టించి లయకు చెచ్చిన చేర్మి వేటూరి వారిది ఎడద కరగించి | శుతికింపు గూర్చిన పెర్మి 

రాళ్ళపల్లి వారిది అంతటను భాసించుచున్న కూర్మి ఆ శ్రీివాసునిది. నేటి కీరీతి 

శీ "వేంక బుశ్వర వర్మ పసాద లబ్ది మైన (పతిభా విశేషముతో నిట్లు స్వరపూజ కుద్యమిం చిన 

క్రీరిత్రి మంచాళ వారిది, స్వీకరింతము గాక ! 

క్ 
“శీనివా 

విళియుడు 

6,2 RT (New Vijayanagar Colony) వేటూరి ఆనందమూ ర్తి 

Hyderabad —_501457 ఎం. ఎ.పి, వాచ్ .డి. 

రీడర్ , తెలుగుశాఖ, ఉసాానియా. విశ్వవిద్యాలయము. 

'పాదరా బార్ 
ల్లా 



వాగయకారులలో అన్న మాచార్య్భ్యుని స్థానము 

త్రెఖుగులో పద్యకవిత్వమునకు నన్నయభట్టారకుడు ఆద్యుడుగా (పళ _న్తిపొందిన శ్లే 
పవకపవితకును దానిగానమునకును అద్యుడుగా (పవర్తిల్లిన అన్న మాచార్వులకు పదకవితా 

పితామహూుడ నే (వశస్తి అభించినది, 

నన్నయభట్టారకు నికి ముందు తెలుగులో వదంకవిత లేదా అని గాని, అన్నమా 

చార్యులకు ముందు తెలుగులో పద కవిత లేదా అనిగాని అడిగితే వతు త్తరము (కవిసామాట్టు 

పిళ్వనాథ వారి తై లిలో) ఉండినదియును లేదునుకూడ అని చెప్పవలెను. లేదంకే వారిద్దరు 
ఆరీతులను స్వక పోలమునుండి కల్పించి పుట్టంచినా రా అనీ, ఉన్నదంశు, ముం బే ఉండినప్పుడు 

వీరి కాద్యులనే పొగడ్త ఏ విధముగా నమంజసమూ అనీ [పళ్నలు పుట్టుట సహజము. ఈ రెండు 
పద్దతుల కపితలయం౧దును ఈ యిద్దరి ఆచార్యత్వసిద్ధికి తోడ్పడిన చారి తక సామాజిక్ష 

సాంస్కృతిక పరిస్థితులలో చాల సామ్యమున్నది. ఈ రెండు పద్దతులకును నడుమ తమలో 
తమకు చాల |పసిద్ధమై న వై రభావమూ, పద్యకవులకును వద్యక విశాభిమానులకను పద కవితవై 

కొంత ఈనడింపుకు కూడ సామాజిక వరిణామముతో సంభవించినవేను. ఈ వరిణామవు.ఖో 

భాపాసాహిత్య పరిణామ పరిశీలకుల పౌర్యాపర్యవిచకణలో ఏ భామలోనై నా పదకవితయే 
ముదు పుట్టుననియు, పక్యకవిత దానికి తరువాతి తోబుట్టువనియు సిద్దాంతీకరించిన 

వాస్తవము. 

పదకవిత రాగముతో కూడినపాట. ఇందులో మొదటి దశలో చాలభావలలో 

-గానింత మెన గదంమే తొలిపాట. తలి వీడని ముదా డేటప్పుడు. 
ఆ చాట £౬ (0 ౮ టి 

బంగారు కొండేడీ 

“వరాల సేళేడీ 

, న రి 

'మొహీరీల దండేడీ 

బల 

పచ్చపూసల కుచ్చేడీ 

ఇల అప్పుడు గాచిన వెన్నేదీ_ ఇత్యాదిగా ముద్దులొలి కే 

గద్యఖండా లలో తల్లి రాగంతో కూడిన పాట (పదం) పుట్టుతోంది. ఇందులో లయ పాము 

మెలికలలాగ సాగును. అస్పష్టంగా ఆతీశ్చియుల కోనం ళోకించేవారు, వారిగుణగణాలను 

వర్ణిస్తూ రాగాలుతీస్తూ, పద్యగణాలకు దొరకని గద్యఖండా౭లో వాపోవడం |గామాలలో విని 

ఉంటాము. ఆ వాపోతలలోకూడా పాట (పదం) పుట్టుతోంది. ఇట్టి పదాలలోకూడా ' లయ 

అస పము రాగం ఉత్కటంగా ఉంటుంది, 
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పదకవితలో తొలిదళ అంతర్జీ నమయిన లయతోగాని, లయ లేకుండాగాని పాడుకొనే 

గద్య |పబంధం, ఇక్కడ (ప్రబంధం అనే పదము తెలుగు సాహిత్య చరి[తలోని వర్ణ నలతో కూడిన 

పద్య కావ్యమని కాక, సంగీత శా|స్త్రజ్ఞ లు సంగీత చారి(తకులు నిర్వచించు పాడుకొనుట 

కనువయిన సాహిత్యబంధముగా తెలిసికోవలెను. సంగీత (ప్రబంధములను గూర్చి చెప్పిన లవణ 
(గం థములన్ని చాదాపు సంస్కృతములోనే ఉండినవి. వాటి అన్నిటిలోను భరతుని నాట్య 
శాస్త్రము మొట్టమొదటిది. నాట్యశా(స్త్రము (పధానముగా నాటక్రములను, (రూపకములను) 

రంగస్థలమును, నృత్యమును అభినయమును గురించి విపులముగా వివరించి ఒకటి రెండధ్యాయ 

ములు సంగీతమును గూర్చి చెప్పినది. పబంధాధ్యాయములో గద్య ప్రబంధ (పళంస కలదు. 

చూర్ణము లేక గద్యము :-- 

“వృ త్తబద్దము కానిదియు అక్షరనంభ్యా నియమముశాని, గురులఘు నివేశనియమము 
కాని లేనిదియు అర్భాపేకగల (రసములను అభివ్య _క్షముచేసెడి) అక్షరము లకూర్చు కలిగినదియును 
చూర్భ్ణపద” మనబడును. అన్నమాచార్యులకు రెండువందలేండ్లకుముందు సింహాచలమున వెలసిన 

భ_క్రయోగి కృష్ణమాచార్యుడు ఈ చూర్గ్ణవద. లక్షణము ననుసరించే సింవాగిరి నరహరి 
వచనములను సింహో నలస్వామి కంకితముగా రచించినాడు. ఈయన పాల్కురికి సోమనాథుని కి 

సమకాలికుడు, 

పదక వితలో మలిదశ లయాత్యకమై రాగబంధముతో కూడిన "గేయము. ఇదికూడ 

పద్యక వితకంకు ముందరిదళ యే ! ఎందుకంళు పదకవితలోని భాషపాబంధమునకు పాండిత్యమూ 

వ్యుత్చన్నతా ఆఅవళ్యకముకాదు. సామాన్య మానవుని సవాజా వేళమున పుట్టినది పదకవిత* 

సాహిత్య పరిణామములో ఛందః పరిపషక్యనము, అవరములలెక్క గణనకువచ్చిన దళలో పద్య 

కవిత బయలుదేరుతుంది. ద్విపదభారతమునకు తాము (వాసిన పీఠికలో (శ్రీ పింగళి గురుపాదు 

లేమన్నారో చదవండి : 

“ఏ వాజ్మయములోనై నను ఈ పదకవిత్వమే పద్యకవిత్వము కంచు ముందుపుట్టి 
పెరుగును. కాని ఛందో వ్యాకరణాదినియమనిమ్కర్ష తయు, శె లీపౌఢియు, ఇతివృతో 

దారతయు, _ విజ్ఞానాధాయకతయులోనగు నితర కవితా మహాంగముల సంతరించుకొని, 
నాగరకమై పద్యకవిత్వము (పౌఢసాహిత్యమను పేర విద్వల్లోకమున స్థిర పతివ్ష సంపాదించు 
కొనును, పదకవిత్వము ఎంత నిసర్లమధురమయినను నిరాడంబరమయినను, | పౌఢవాజ్ఞయమున 
స్థానమాసింపక , గాలిలో నేపుట్టి, గాలిలోనే సంచరించుచు పుట్టుక దార్జ్యమువలన కొంతకాలము 

సజీవమైయుండును. ఇదియే మనలో శుద్దదేశిక విశ్వ మనిపించుకొన్నళాఖ. దీనికిని సారస్వత 
(పతిష్ట సంపాదించి స్థిరత్వము నెలకొల్చుట్టక్తై పలు విధముల ఫాటుపడిన సంస్క ర్తలే ద్విపద 

కావ్యక రలు, 



Xix 

cov (06 5 ఈ వాజ్బాయమునకు మూలపురుషుడు పాల్కురికి సోమనాథుడు. పద్య కావ్య 

పథము దిద్ది తీర్చుటలో నన్నయ యెట్టి | పథమాచార్యుడో ద్విపద కావ్సపథమును దిది తీర్చుటలో 
2 3s న్ని జి హు 6 లం 

సోమనాథు. డట్టి యాచార్యుడు ' 

భాపాసార స్వతములు - దేశియను వ్యానమున (శ్రీ కోరాడ 'రామక్చన్దయ్యగారు 
“(సోమనాథాది శివకవులు, +. అవలంవి౦ చిన పద్దతులు, | వాసిన | వాతలు పూర్వము నుండియు 

వచ్చుచుండిన (పాచీనాం[ధ కవితారీతులను సం|పదాయములనే . కొొంతవరకైె న సూచించుచున్న 

వనక తప్పదు, “౨౨ *** సోమనాథుని రచనలనుబట్టి. ....*. పురాణ కనితా మార్గమునుగా క 

సర్వసామాన్యమగు జానుబెనుగున చేశీయమగు ద్విపద కవితారచన ననుసరించిన వాడగుట 
చేతను నొతనిచే పెర్కొనబడిన కవితారీతులు కావ్య భేదములు మున్నగునవి నన్నయ్య కవితా 
పద్దతికంకు (పాచీనములును భిన్నములునగు పురాతనాం(ధడేశ కవిళారీతులే యని మనము 
తలవవచ్చును.” 

పాల్కురికి సోమన తన పండితా రాధ్య చరి తమన పండితారాధ్యుడు _ పంచగద్దెలు' 

బసవగీతలు, శంకరగీతభాస్వత్సచావళి, ఆనందగితములు మున్నగు గీత రచనలతో శివుని 
స్తుతిఃచెనని (వ్రాసెను పాల్కురికి సోముడే బసవేళ్వరునిమీద నాలుగైదు రకములు గద్యలను 
రచించెను. ఇవి =న్నీ తాళగంధులు, అంశు కృష్టమాచార్యుని గద్యలవలె చూర్గ ములు 

కావన్న మాట. 

పండితారాధ్యుడు వెలనాటి చేడు డనురాజు పిలుపున ఒక బౌద్దగురువుతో 

వివాదమున కె రాజసభకు పోవునవుడతని వెంట శిష్యులూ భ కృలూ 

“పదములు తుమె్మద పదములు (ప్రభాత 

పదములు, శంకరపదముల్ , నివాళి 

పదయులు, వన్నె లపదములు, సంజ 

వర్ష న, మరిగణవర్గ న పదములు 

పాడుచు, నాడుచుూ పోయిరట. 

అంతే;-క్ర, (శీ వై లమున శివరా తికి మల్లి కార్జున భ కులు అరువత్తుమూవురు సాయనాగరుల 
(శివభక్తుల) చరితములను “ఏలలు" వెట్టుచు పాడిరట. ఇంకను యవవిదా్వ్నాధరాదుల వేషములు 
ధరించి బహురూపముల నాడేవారు. అట్టి పాటలతో కూడిన ఆటలే యవగానములై నవి. 
“ఇందలి (యతగానములందలి) చశియచ్చందో రచనా భేదము లనేకము లిప్పటికిని పామర 
జనులు, ముసలమ్మలు పాడుకొను పాటలలో నిలిచియుండుటచే నివి [పాజ్న్వన్నపార్య యుగము 
నుండియు మనకు సం|కమించిన చేశియాం(ధ్ర కవితావై భవమే యని |గహింపవలసియున్నది. 
ఈ పదములు, పాటలు, గీతములు, మొదలగున నే ఆం| ధభాషాసారన్వత మహావృవమునకు 
తల్లి వెళ్ళు!" [కోరాడ] 
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అంతేకాక సోమనాథుడు కోలాటపు పాటలు, చాగుభళాలు, చప్పట్టుట్టి 

గునిసియాడు గొబ్బిపాటలు, “జోనరచు నప్పుడు పాడు జోలపాటలు ఇటువంటి పాటలను, 

వీధినాటకములు, బహురూపములు మున్నగు ఆటపాటలను వర్ణ్మించడమే కాక సోమన తన 

కాలమునాటి ఆం|ధదేశమున (పవి ల్రీన సంగీత శాస్త్రమునకు సంబంధించిన రాగములు 

శుకులు, శాయములు, సాళగతాళగతులు, అళతులు మున్నగు చేశిసంగీత రీతులను 

వీవరించినాడు , 

సోమనాథున కించుక పూర్వుడై న నన్నిచోడుడు పేర్కొన్న దేశి గేయాలలో 

ఆంకమాలికలు, గాెడుగీ కములు, దంపుడుపాటలు, ఊయలపాటలు, అళతులు ముఖ్య మైనవి. 

దేశ కవితా మార్గదర్శులై న సోమనాథ నన్నెచోడుల నాటి దేశీయ గయసం పదను 

స్మరించిన వెనుక ఆడికవిమయై చాళుక్య చక్రవర్మి యానతి చొప్పున ఆంధావళి మోదముం 

బొరయ భారతామ్నాయమును మన కందించిన నన్నయ భట్టారకునకు ఈ 'జీేశీయ గేయ 

భాండారమువై ఎట్టి యాదరముంజెనో తెలిసికొనుట అపస్తుతముకాదు. నన్నయకు ముందు 

చాళుక్య రాజుల శాసనములలో లభి.చిన సౌత్యమును బట్టి 5వ శతాబ్ద శాననమున ద్విపదయు, 

తరువోజయు, ఆరవళతాబ్ద శాసనమున ద్విరదగతిరగడ, 9వ శతాబ్దమున సీసపద్యము,. ఆ 

వెంటనే యుద్దమల్లుని కాసవమున మధ్యాక్కర - ఇవియన్నీ జాతీయములై న చేశి తెలుగు 

"గేయచ్చందములే అని స్పష్టపడినది. నన్నయ భట్టారకుడు తనకాలమున రాజాస్థానము లందును 

పండిత పరిషత్తులందును గల సంస్కృత భాపాపాభవమును బట్టి తన భారతాం[ధీ కరణమున 

గల సంస్కృత వృత్తములను శార్దూల మేథ చంపకోత్పల మాలాదికములను శెలుగు 

పద్యములుగా అవతరింప చేసియు, సీనములను, తేటగీతి, అటవెలదులను, తరువోజలను అక్కారలను 

కందములను సందర్భానుసారముగా  సంస్క్యృతచ్చందో రూపాలతోపాటు పడుగు పేకగా 

'పయోగించినాడు. ఈ తెలుగు చేశిచ్చందములన్నీ కూడా గేయములుగా పొడదగిన వే అవిన్నీ, 

వాటికి నన్నయ భట్టారకుడు పద్య గౌరమునిచ్చి పండిత పరిషత్తులలో వాటికి స్థానము కల్పించి 

“వాటి గేయత్వములోని సవాజ లయను కొంతవరకు పరిమితము చేసినాడు. కర్ణాటక దేశమున 

నేటికిని సాగుచుండు గమక సంపదాయ కావ్యగా నములు. మన దేశములోని పౌరాణిక 

సం|పదాయశావ్య గానములు ఆనాటినుండి అనూచానముగా వసూండిన వే క°వడంచేత తెలుగు 

పద్యమునకు రాగయు క్ర్షముగా పాడే సంప్రదాయం ఏర్పడింది. అయితే చాళుక్య రాజసభలో 

మంతి పురోహిత పండిత పౌరాణికులతోపాటు (పథమ పంక్తిలోగాక, వై_ణిక గాయకులకు 

న_ర్తకులకు వంది మాగధులతో పాటును నటవిటాదులతోపాటును ఐదారు శేణుల కవతలనే 
గారవస్థానము. పద్యక వితతో పోల్చినపుడు: గేయకవిత "గౌరవం కూడా ఆనాడు అంతమాతమే. 

ఈ. ఏిషయము . నేనొక సభలో చెప్పినపుడు (శోతలలోనుండి ఆరు దగారు 'రాజరాజన రేం దుడు 

చెల్లవ్య అనే గాయక నర్తకీ మశని గౌరవించి యిచ్చిన చానశాసన మున్నట్లు చెప్పినారు. 
అయినా ఆమెకు నన్నయాచులతో ముందరి ఏక పంక్షిలేదని, నన్నయాదులను దర్శించినప్పటి 

మడి వేషముతో శాక రాజ్లామెను వేరు శృంగార వేషముతో కలిసికొనియుండుననీ చెప్పినాను, 
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కాకతీయుల పాలనా కాలంలోను, రెడ్డిరాజుల పాలనాకాలంలోను ద్విపద కావ్యముల 

రూపమున దేశిక వితోద్యమముతోపాటు దేశి సంగీత నృత్యరీతుల పునరుజ్లీవమునకు దోహదము 
జరిగినది. జాయపసేనాని గణపతిదేవుని కొలువులో గజసే సై న్యాద్యమ డయ్యు నృ త్తరళ్నావళి, 
గీత రత్నావళి (గంధఛాలను సంస్కృతములో |వాసినను వానిలో దేశినృత్య సంగీతములకే 
విపులముగ లక్షణము చెప్పినాడు. ఆ తరువాత రెడ్డి రాజులలో కుమారగిరి, పెదకోమటి వేముడు, 

వెలను రాజులలో సర్వజ్ఞ, సింగమనీడు ఆ దోవాదముకు తమలవణ (గంథములద్వారాను, భరత, 

ఇార్జ దేవుల (పాచీన లక్షణ : గంథాలకు వ్యాఖ్య్యానముల ద్వారాను ఇతోధికము చేసినారు, 

(క్రీ.ఈ॥ 5, 6 శతాబ్బులవరకు రాజాదరము, |పజాదరమునుపొందిన ్రైనబౌద్ధములు, 
కొన్ని నైతిక దార్భల్యములకు లోనయి అ చార్య తయము (శంకర రామానుజ మధ్వాచార్యులు) 
వల్ల భాచార్యులు మున్న గువారివల్ల శై వవై ప్షవ (దై పతాదై పత) (పాదుర్భావరూ పేణ వై దికోప 

౧౧ గ) కూ, Lp ర్లు 0... ర 

నిష|దూపమైన ననాతనధర్మము తిరిగి పాదుకొన నారంభించినది. |పాచీన దేవాలయముల 
పునరుద్దరణము, నూతన దేవాలయ నిళ్శాణములు కొొనసాగినవి. రాజపోమణము, (పజల భక్తి 

(శద్దలను చూరకొన్న | పసిద్ధ్ద ఇ తములలో (శ్రీశ లము, దజారామము మున్నగు పంచారామ 
శై_వకే[తములు, తిరుపతి, మంగళగిరి, అహోబిలము, సింహాచంము, శీకూర్మము మున్నగు 
వె షవకే తములు శివ విషు భకి తత్వసిధాఎతముల (పచారమునకు పటుగెమ్మాలయినవి. 

609 pa £3 అంటి 0 € | 

ఈ యుగములో భారత దేశమును ముంచె తిన భఖ కి కొ పవాహాపు మొదటితళ్లు (దావిడ 

దేశమందలి ఆళ్యారులను వై. ప్లవభ కులయు, నాయన్యారులను శివభ క్తులయు భ కి గీతములచ్వారా 

(పసరిం చినది. మ(ద్రానులోన్ మెలావురమునందు కపాలీళ్వరుని కోవెలభో పేటా. జరుగు 
ఆరవత్తు మూవరతిరుణాళ్లు పాల్కురికి సోమన బనవవురాణమున చెప్పిన అరువదిమూవురు శివ 

భక్తులను గూర్చినదే. నస్మూళ్వార్ , సెరియాళ్వార్ , తొందరడిప్పొడియాళ్వారు గోదాదేవి లేక 
ఆండాళ్ అను పన్నిద్ద రాళ్వారు ల వైప్లవభ క్తి (పవావాము రామానుజాచార్యుల చ| కాంకిత 

దిగ్విజయ య్మాతతోనవా మన ఆం|ధదేశమునాకూడ ముంచెత్తి నది. సింహాగితి నరపారి 
వచనములను పాడిన కృష్ట మాచార్యులు యతిరాజ రామానుజ'లకు ఇంచుమించు సమకాలీకుడై న 

లేదా ఆ! పఫభావమునకు ఒకటి ఇళ్నూనేండ్ర లోపున లోనయిన వాడిని సూచించు ఐతిహ్యాము 
లుండినవి. ఆచార్య [తయము తమ భక్తితత్త్వ (పచారమును |పధానముగా తమ సంస్కృత 

రిచనల ద్వారాను, నైగా [(చావిడ వబంధముల (నాలాయిరం) ద్వారాను సాగించిరి. 

పశ్చిమ చాళుక్య రాజులలో సోమేశ్వరుడు మున్నగువారు రాజకుమారుల విద్యా 

పరిణతికొరకు |వాసిన సంస్కృత | గంఛాలలో, ఏలలు, ధవళములు, చర్చరులు (జాజరులు) 

చిందులు, ఏక తాళములు, శరభలీలలు మొదలగు చేశిరచనలను గూర్చి చెప్పినారు. అయితే వీర 

మా హేశ్వరులయిన బస వేళర్చరుడు, అక్క మవిో దేవి, లోకను[గహమునకు చెప్పిన న్న 

పారవళ్యముతో భగవంతునియెడల నతిపతిభావముతో చెప్పినవీ అయిన. వసి + 
(వచారముతోపాటు ఆం| ధదెశళభ కృ క కవులముగూడ (పవావి తము చేసినవి కన్న మ /య కారుల! ౯ 
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శివగేయ తత్పరుడైన నిజగుణ శివయోగి, మధ్వయోగియైన (శ్రీపాదరాయలు మన అన్నమా 

చార్యులకు కిం చిత్చూర్పులు. 

రాధాకృష్ణ (పేమత త్త్యమును సంగీత నృత్యముల కవలంబనీయమైన సంపూర్ణ 

గేయశావ్యముగా రచించి, పూరీజగన్నాథ దేవాలయము, (శ్రీకూర్ణవివ్వాలయములు 
"కేం దములుగా ఉత్కల వంగ మిధిలచేళములనేకాక, దతిణమున ఆం ధమునుండి కరళ రాజ్యము 

వరకు | పభావితము చేసిన భ కయోగి, నాయికానాయక భావవివిధా నుఫేవముల అతిరమ్య వ తణకు 

అత్యంత |పామాణికుడుగా అలంశారికుల చే మెప్పుగొన్న సంస్కృృతకవీ జయదేవుడు నన్నయ 
భట్టారకునకు ఇంచుమించు సమకాలికుడు. భాగవతపురాణమందలి కృన్హగోపీ పణయత త్య 

|పచారము రామానుజాచార్యులతోగాని, కొంచమటో ఇటొగాని, తొలుత ఆం| ధదేశీయుడే 

అయిన వ ల్లభాచార్యునిద్వారా ఉత్తరభారత దెళమును |పభావితము చేసి, మధుర, బృందావన, 

'ద్యారక లకు పుణ్య జె [త ములుగా (సామ. ఖ్యమిచ్చినది. | వజభాషలో (హింది) కప్ప భక్తి 

యాలంబనముగా కొన్నివందల కీర్తనములు రచించి, తన గేయములను గానము చేయునపుడు 
బాలకృష్ణుని దివ్యసుందర వి|గహముల నర్తించుచుండినట్లు [పనిద్దిని పొందిన మహేోభ కుడు 

సూర్ చానునకు దీక్షనిచ్చిన గురువు వల్లభాచార్యులే ! ఈయన |పాయశళః అన్న మాచార్యు అకు 

అధమము ఏబది ఏండ్లు అద్యతనుడే ! జక్యతః ఆం|ధదేశీయుడైన వల్లభాచార్యుడు ఉత్తరాదిని 
అందును గుజరాతులో ఆ చార్యపఠము స్థాపించినాడు. ఈనాటికి ఈ పీఠమునకు చెందిన 

గురువులు తెలుగుదేశము నుండియే వధువుల నేరికొందురు. వారికి వివాహము వర్ణితము 

కాదు. లీలాళుకుడుగాను బిల్వమంగళుడుగాను (ఆంధ్రదెశమున చింతామణి వేశళ్యనుగూర్చిన 
నాటకములో) |పఖ్యాతుడ్కెన భక్ర్తయోగి కూడ ఉత్కల మహో రాష్ట్రాములను ఆంధ 
కర్నాటకములను దకిణమున శేరళవరకును ఈ భక్తుడు మా దేశయుజే అనిపించునంతటి 
_మహిమాన్వితు డై నవాడు, ఆయన శ్లోక మొకటి : 

యం శై వాస్సముసాస కే శివ ఇతి [బపా్యితి వేదాంతినో 

బౌద్దాబుద్ద ఇతి పమాణపటవః క గ్రేతి నై యాయికాః |! 

అర రన్నిత్వథ జె "జె 'నశాసనరతాః కరతి మీమాంసకా8 

సోడ యం నో విదధాతు వార ఛితఫలం (్రీచేవకీనందనః | 

కీ న్తుళకాదిలోనో _ కించిత్చూర్వ మో |ప్రత్రిష్ణావన పొంది. |దావిడ దేశపు 
తొల్కాప్పియం, సంగమ కాలకవుల స్తుతులనుపొంది పొయి యొయాళ్వారు చేతను, చేయోళ్ళా రు 
చేతను వారీవారమూ ర్రిగను, కొందరితర భక్తులచేత ఇళంగుమరగన్ గోను కీ ర్రితుడై , విశ 
దె గ్రతాచార్వుడైన రా మానుజాచార్యులచేత శ్రీమపోవీష్ణు (పత్తిమూ ర్కీగా (పకటితుడై 
తిరుమల శ్రీనివాసు వేంక కేశ్వరుడువై విల్వమంగళసంస్తుతికి నోటినుండి నేటీవరకును అడం 
సాకీభూతుడు. 
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నారాయణసూరి అక్కుమాంబలకు ఆ చేవుని వరవసాదమున జనించిన మన 
అన్నమయ్య కూడా తన పదునారవయేట తిరుమలను చేరుకొని స్వామికి సంకీర్తనల ద్వారా 
కె 0కర్యముచేయ నారంభించిన తొలిదశలో చెప్పిన ఒక సుకిర్తనయందు ఇట్టి సంభావనమె 

కన్చించును. 

ఎంతమా[తమున 'నెవ్వరుదలిచిన నంతనూ|త్ర మే నీవు 
అంత రాంతరములెంచే చూడ పిండంశె నిప్పటియన్నట్లు ? 
కొలుతురు మిమువై వ్లవులు కూరిమితో విమ్ణుండని 
పలుకుదురు మిము వేదాంతులు పర| ్బహ్మమనుచు ॥ 

తలతురు మిము శై వులు తగిన భక్తులను శివుడనుచు 

అలరి పొగడుదురు కావాలికులాది భి రవుడనుచు ॥ 

సరినెన్నుదురు శా క్రేయులు ళక్తిరూపు నీవనుచు 

దరిసెనముల మీము నానా విధులను తలపులకొలదుల భరింతురు 

శ్రీ వే.కటాపతి నీవై తే చెకొనిఉన్న దై వమని 

ఈవలనే నీ శరణనియెద నిదియే పరతత్యముకు ॥ 

అన్నమాచార్వ్యులకు సంస్క్భతాం| ధమ. లలో పండితుడె న తండి నారాయణనూరి 

నుండి ఉభయభావలలోను తగినంత వాల్లభ్యము లభించెనని ఆయన రచించిన తొలి 

సంకీ రనములే బచాటగలమవు. సంస్క్భతములోనను, ఆం|ధములోనను కావ్యములు ధా లాళముగా 

చెప్పగల క్షి కూడ ఆ వర్యపసాదికి కలిగినట్లు ఆయన క_ర్షృత్వమున వెలువడిన శతక్రములు- 

ఇత్యాది [గంథములనుబట్టి స్పష్టము. ఆయన నంకీర్తన రచనములే తన జీవిత కియా క లాపముగా 

స్వీకరించుటకు పనిచేసిన కారణములను ఉద్యోధకములను శెలియవలెనంశే అతడు పోడళవ ర్ 

వర్ణమానుడగుచుండునాటి ఫాహిత్యనంగీత వ్యాసంగములెట్టివో పరిశీలి పదగును. 

ఆ నాటికి సంగమరాజులలో ఇమ్మడి దేవరాయల అస్టానము సంస్కృళాంధ 
కర్నాటక |చావిడ కవిపండితులతోడను రాయబయకారులతోడను _పాండిత్యస్పర్షలతోను 
ప్రఖ్యాత మై యుం డెను. రెడ్డిరాజుల. విద్యాధి కారియెన (శ్రీ కాథకవిరాజు క వితాపాండిత్య 

|పదర్శనముచేసి, అరుణగిరినాథడిండిముడను - దాిణాత్యనంస్కృృత పండితునోడించి, కవిసార్వ 
భామవికుదమును, దీనారటంకాల కనకాభిపేకమును పొందినది అన్నమయ్య పదునారేండ్ల 

వయసుననుండగా ! అంతకు ఒక దళాబ్దము ముందు జరిగిన గాథగా _చెప్పుకొనదగినది. 

రాయబ కారుడును, శార్హ దేవుని సంగీతర త్నా కరమునకు కళానిధియను ప్యాఖ్యానము రచించిన 
a 

చతురకల్లి నాథపండితుడు ఇమ్మడి చెపరాయని ఆస్తాన విద్యాంనుడే రాజసభలలో సంగీళ విద్యా 

| వదరృునములలో రనహినములు, గాజనుతులు అగహీనములె న  అేనకపాటకము€తో (దదర్శ స్తు స ల 
(తరానా తిల్లానాలవలె) -కూడిన. 1 ధువపదగానసులలో (నేటి రాగం తానం పల్లవి వాటివి) 



॥ 
XXIV 

స్పర్హలు జరుగుదచుంజెశివి. లక్షణ| గంధములు సంస్కృతములో నే రచించిరి. వాటి లమ్యములు 

సంస్కృతభామలో ఉండిన వే గారవబహుమానపా| తములు. తత్సమకాలికుడై న రాచకొండ 

వెలమ రాజు స్వరజ్ఞ సింగమనీడు రసార్జ వసు ధాకరమను అలం కారగంథమును శ్రార్డ దేవుని సంగీత 

రత్నా కరమునకు నుధానీధియను వ్యాభ్య్యానమును రత్న పాంచాలికయను " నాటక మును 

సంస్కృతమున నే రచించెను, (శ్రీ నాథుడారాజు సన్య్మానమునుకూఢ పొందినవాడు. చాటుపులలో 

ద్విపదకవితను ఒకచోట దూషించిన (శ్రీనాథుడే రాజపోషణ కోల్పోయిన వెనుక పల్నాటి 
పీరచరిత ద్విపదలో [వాసి దేశిరాయకులకు గుకువై నాడు. శెడ్డిరాజులుగాని, వెలమ రాజులు 
గాని, విజయనగరరాజులుగాని వసంతోత్సవములు జరుపు చుండీనట్లు వారీ కంకితములై న 
(పబంధనులలో మనకు కనబడును. వాటిలో పేరణి. గొ ౮డ్డి ౪ కోలాటము, గొబ్బి, చిందువుటి 
దేశినృత్యగా నములు | పదర్శితముల య్యేవి, 

దైవ వే.[తములలో | బహోత్సృవములు, వసంతోత్సవముల వంటిని, నిత్య్వోత్సవనులు 

జరుగుట ఆనాడు నిత్యకృత్యముగాను డెను. 

రాజాస్థానము లాధారముగా రాజన_ర్లకులు, డేవాలయములనంటి" చెట్లు కొని చేవచాసీ 

నర్తకులు అక్కడా ఇక్కడా ఆయా ఉత్సవాలలో రాజులకు, పండితులకు అదరపా[ తము 
లయిన సంస్కృత రచనలతో రాజాస్థానములందును, ఊరును వేరునులేని దేశికవుల ₹య 

రచనలను చేవోత్సవాలందును, జాతరలందును (పదర్శించేవారు, రాశాస్థానములందలి 
రచనలలో అందరకు అర్గముకాని సంస్కృత మో లేదా ప ఇతివ్య త్తమును లేక రాజస్సుతి 

బిరుదముతోకూడిన సలాము, పరాకుశళబ్దగులవంటి ంకీ రళో.బడ, పబ 
పదర్శించెడివారు. రాజన రృకులను దెవదాసీలను వదలినేసి, తమ నటబ్బందము నస్త్రీకమగా 
నుండవలెననియు, ప్రసా త్రములకు కాడ పురుషు లే ధరింవవలెననియు నిర్రేశించి, యతుగానముల 
ద్వారా శృంగార, భక్తిరసముల పోషించు |పదర్శనములద్వారా కృష్ణభక్తి, (పదారము చేసిన 
వారిలో కూచిపూడివారి గురువై న సిద్దెం| దయోగియు, ఆయనకు గురువుకాని, శిష్యుడుగాని 

'లేదా ఆయనతో అనన్యుడుగాని అయి ఉండునని నేను ఊహించిన కృష్ణ లిలాతరంగిణీ సంస్కృత 
యకగానక ర్త (శ్రీ శివనా రాయణతీర్ణులూ, ఆయన దక్షిణమున తంజావూరుకు వలసపోయిన 
వెనుక ఆయన మార్షమునే అనుసరించి తెలుగు యకగానములు రచించి (పదర్శించుచు. నేటికిని 
వారసుతనుగవ్న మేలటూరి భాగవతులును ఆతీ ముఖ్యులని చెప్పవలెను. 

అమేయమూ అపూర్వమూ అయిన సర్పనళ క్కీ క ళాళిల్పద్భషప్లి, రనభావస్పందన 
కలిగిన మన అన్నమయ్య తల్లి ఉగ్గుపెట్రిన నాడు బాతకునీగా తన్ను అలరించిన దేశిపోటలలోను 
తాళ్ళపాక, ఊరుటూరు, మంజేముపల్లి " మున్నగు [గ్రామములలో నీ జాతరులలో పల్లెటూరి జనము 
(పదర్శించు బయలాటలలోను యకగానములలోను తను విన్న దేశగేయరీతుళలోను ఎంతయో 
కొలలేని తీపి తోచినది. అ తీపి అకురబిద్దము చేయుటశే తాను వర(ప్రసొదియె జని” చినట్లు 
చీన్ననాజే తనశే కలియని ఓక ఆవేశము పూనియుండుకు: త పట్టముగా ఆము తన చుట్టూ 



పంట! 

వినబడుచుం జెడి రాగములలోతాళగతులలో ఆ దేశిగేయ రీతులలో పాటలను కూనిరాగములలో 
కొన మొదలిడినాడు. తల్లి దం|డులును, అన్నవదినెలును తనకు బెతాయించిన ఇంటిపనులు 

పొలముపనులు ఆ కూనిరాగములకు (పతిబంధకములుగా ఉండేవి ఎందుకని ? అవి వట్ట 

కూనిరాగములు కావు తమ ఇలవేలువై న వేంకకుళ్వరునివై (ఆ్యాగయ్యకు వలెసే) తల్లి పూజా 

మందిర" సన్ని వేశములలోనే తనలో ఆంకు రారోపణ జరిగిన భక్తి వీజములు నానాటికి దోవాదము 
చెందినవి, ఒకనాడు ఇంటివారి పశువులను వదలిపెట్టి తిరుపతి కొండకు ఆయనను అశరీర 

శక్తివలె లాగుకొనిపోయినది. సెలయేరుగా |[పారంఖించిన సంకి రన రచన నదియె, మహో 

నదియె, వెల్లువగు విస్తృత జలపాతముగా వర్ణిల్లి నది ఆయనను సంకీర్తన పితామహునిగా 
చేసినది. 

ఇట్టి సంకీ ర్తనములు కోవెల తోటలోను, రాజు కొలువులోను ఇదివరకు ఎవ్వరూ 

పాడలేదు. ఇని దేశీయులైన (పజల మాతృభాషలోనివి. పరసలలోను, తిరునాళ్ళలోను, సినబడే 

పాటలలో కనబడే శిల్పలోవముగాని, భాపా దౌర్పల్యముగాని చె”కబారుతనముగాని వీనిలో 

లేదు. ఇవి ప లీజనమునకును, పట్టణవాసులకునుకూడా, కోవెల _క్తెర్టికులకూ, 'రాజసభాసదులకు 

కూడ పండితపామరుల కిరువురకును తమ సొంత కాణాచియనే భావమును కలిగించి మెవు 
పొందవలెనంశు వీటికొక లక్షణము తయారుచేయవలెను. వండితులొనని తలల నూపుటకును, 

తదితరులు ఆ విధమైన కళాసృష్టి ననుసరించుటకును లక్షణమును చేయవలెను, అది భరతుడు 
మొదలుకొని, మశతంగుడు మున్నగు ఆయా యుగముల సంగీతలక్షణ కర్తలు పాట లేక పదము 
లేక గీతి ఏల అనుచానికి ఏ విధముగా లక్షణము చెప్పిరో అదే విధమున చెప్పవలెను, 

సంస్క బ్రతమా ననై న, పాక్ళృతమననై న, గశభాకనై న పదము రచిపవచ్చునని దానికి 

రాజాస్థానములలో సాహిత్య "గౌరవమూ సంగీత సభామర్యాదా, ఆలయములలో, తీరునాళ్ళులో, 
చ_వపూకార్డతా సంకీర్తన (సశ స్తీ అప్పుడుగాని అభింపదు - అనితోచి అన్నమాచార్యుడు 

సంస్కృతమున సంకీర్తన లక్షణము రచించెము. ఇప్పుడు మనకు ఈ |గంథము లభింపకపోయినను 

ఆయన మమముడు చినతిరుమలయ్య చేసిన అం[ధికరణము ద్వారా ఆయన చెప్పినదంతయు 

మనకు దొరుకుచున్న ది. 

సాహిత్యపరుతయిన ఛందో (గంధక రలు లక్షణము చేప్పిన రగడలు, ద్విపదలు, 
షట్పదులువంటి చేశి చృంధోరీతులలోనీ మాతాగణముల లెక్కలతో కూర్చ్పుతో అన్నమయ్య 
గేయముల ఛందో విశిష్టతను కొలివ యత్నించి లాభములేదు. తన నాటికి (పచారములో 
నుండిన (పామరజన వ్యవవోరములోని) చేయ రీతులను, సాహిత్యపరుల ఛందోరీతులను మించి 

పోయిసాగినది _ ఆయన గేయ ఫణీతుల సృష్టి. పం కి యంతయు అవరములతో నిండిన రగడల 

కోంకు - అన్నమయ్యా “ీయములలోని గానానుకూలతరయు శబ్దగు ఛృములి నడుమ రాగానుకూల 
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నాట్యశాలలో దెశిపద్దతిని గానముచేసే “మొగవరి' అను ఏకధాతు _పబంధమును 

గురించి అన్నమయ్య సంకీర్తన అకణమున చెప్పినాడు, పాటలో ఆరెండు పు కులో నాలుగో 

ఎనిమిదో పంక్తుల సాహిత్యముండి, ఆ ఒక్కొక్క పంక్కినీ ఒకే రాగవరునలో పాడే గేయం ఏక 

ధాతు |పబంధం, అటులే ద్విధాతు (పబంధం రెండు పం కుల సాహిత్యంలో ఒక పంక్తిలో రాగం 

ఆరోహిగా సాగితే రెండో పంక్తిలో అవరోహిగా పూర్తి అవుతుంది. (తిధాతు | పబంధములోని 

పల్లవిలోని ఒక విస్యాసముతోసాగి అనుపల్లవికి తద్భిన్నముగాను, చరణము అను మరి రెండు 

సంకు ల సాహిత్యమునకు రాగవరుస ఆ రెండు విన్యాసముల కలగలుపుగాసాగి పల్లవితో తిరిగి 

తిరిగి ముగింప వీలుగానుండును. ధాతువులు- -రాగవిన్యాన విభాగములు మూడే అయినను మాతు 

నిర్యాణము లో చరణములుగా సాగునవి శె.డు పు కుల వీభాగములుగా గాని, నాలుగు పం కుల 

విభాగములుగాగాని .సాగుట సామాన్యము. 

నంకీర్తన లవణములో అన్నమయ్య తెలుగు దేశిగేయముల వివిధ రీతులను గూర్చి 
చెప్పుచు ( చినతిరుమలయ్య అను వాదమున) 

“నరగున్ వృత్తము జాతియంతయు చతుష్పాదద్విపా దాక్ళతిన్ 

వరసంకీ ర్తనముల్ తదాక్ళతులనే వర్తించు మానంబుతో 

దరువుల్ , జర్కు లేకు, 'లేలలును, నిద్దంబై న గొబ్బిళ్ళు, భా 

నుర వాక్యఃబులు, చందమామ పదముల్ కోభిల్టునందయు ల” 

అని (వానీనాడు. 

అంశు ఉత్సాహా, సుగంధి. మత్తకోకిల, పంచచామరము, కవిరాజ విరాజితము, 
(కౌంచవదమువంటి గేయశుద్దిగల లయాత్మక సంస్కృత వృ త్తములును, కందములవంటి జాతి 
చృందస్సులూ సంకిర్తనముల కుపయోగ్యములనియు,. అవికాక బేశితెలుగు గేయరీతులలో 
దరువులు, జక్కు_లరే ఏలు, వలలూ, గొబ్బిళ్ళ. చందమామ పదములు మున్నగువానిని యక్ష 
గానములలో స్టైయోందదగుననియు చ చెప్పినాడు, ఏటికి రెండేసి పాదములుండవలెనని తరువాతి 
పద్యము చెప్పును 

దరువు వ్యాంంబు, ఆర్ధచం దిక పదంబు 
ఏలపాటయు గొబ్బిళ్ళు నింపులై న 
చందమామ పదంబులు జగతి పాద 

యుగళముగ బహుజన సం|వయు క్రి బరగు | 

ఆ తరువాత ఈ 'గెయములలో. (ఫయోగి ంపదగిన భాషను గురించి * 
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పురుపో క్రి సంస్కృత ంబును 

తరుణీవాక్యమున [పొక్ళతము నీచవధూ 

పరిభాష నితరభాషలు 

పరగిన కియ నుచితభామ పదముల చెల్లున్ . 

సంస్కృత నాటకాలలో పురుషులకు సంస్కృతము, (స్రీలకు (పాక్ళతము నీచ స్త్రీ 

వా తాదులకు అప భంళశము మొదలై న ఇతర (వాకృతములను వాడియుండునట్లు, యతగా నముల 

తోని దరువులలోను శృంగా రములత్రోను పురుషపా తలకు [గాంథికమును, స్ర్రీపా[త్రలకు 

మృదువైన (గామ్మ్యుభావను, చెంచులు, ఎరుకులు, మొదలయిన ఆటవిక వా తలకు వారికి సవాజ 

మైన మీ శితములయిన యానభాషను వాడవలెనని శాసించెను. ఆయన పదాలలో పురుము 

డెప్పుడూ (శ్రీ వెంక 'టేళ్స్ళరుడే కనుక ఆయనకు |గాంధిక మే వెంకన్నయినా తిమ్మన్న యినా 
క్ఫష్టుడె నా ఆయన యే. ఆయనతో సంవాదముచే సే గోపికలకు, చెంచెతలకు మి|శితమండలికాలు 

. అలమేలుమంగా, లకీ్మీమున్నగు స్వీయా, సామాన్య, భరకీయా నాయికలకు వారి వారి 

పాతలకుచితమెన యాసతోకూడిన జాను తెనుగు ! 

ఏలసదము లకణమిట్టు నిర్వచించెను వ్ లా 

“నాయళాహ్వాన పూర్వమై నయముగలిగి 

మైచ్చపరిభాషదగి రాగమిళితమైన 

'యేలపాటి పదంబునా నిలజెలంగు 

మహిత నాయక సంబుద్ది మహితమగుచు " 

ఇటీనల (మార్చి 78లో) (క్రీ కినివానులుఛెట్టిగారి కూర్చుచ్వారా [పక టితమయిన 

అన్నమయ్య సంకీర్తనల సంపుటిలోని ఒక ఏల : 

మేడలెక్కి నిన్ను జూచి, కూజేననే యాసతోడ 
వాడుదేరీ ఉస్సురంటీరా (ఓ) వేంక మేళ 

యాడనుంటీవిందాకానురా ! 
పిక్కుటిల్లు చన్నులమై , చొక్కపు నీ వుంగరము 
గక్కన నేనద్దుకొందురా, (ఓ) వేంక కళ 

. + 4 య | 

లక్కవలె ము దలీంబ'రా ! ౮ 

శే నెరిగిన యాలపాటలందచ్చుముగా నీదే చందము నాయక సంబోధనమునకు 

టి చేర్చీనా పొటకు అందమే. 
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అన్నమయ్యశాని, ఆయన కుమారుడు 'పెదతిరుమలయ్యకాని, మనుమడు చిన 

తిరుమలయ్యకాని శృంగార సంకీర్తనములు, అధ్యాత్మ నంకీర్రనములతోపాటు ఇతర (గ్రంథములు 
కూడ *._పద్యకావ్యములను ద్విపదకావ్యములను రచించిరి. వీరి అధ్యాత్మవదములకు వై ఛాగ్య 

పదములను వ్యవహారముండినను పీరు జీవితమునుండి “వొయిదొలగిపొయ్యు వై రాగ్యమునూ 

సన్యాసమును స్వీకరింపలేదు. బోధిపనూలేదు. వీరి శృంగార సంకీ ర్రనములు కేవలూవోజనిత 

ములుగాగాని, అలంకారనూ[ తలక్యు[ పాయములు మాతముగాగాని తీసికొనరాదు. అన్నమా 

చార్యునే తీనుకొని పిశీలింతము. ఆయనకు పదునాశేండు దాటిన వెటనే భక్తిలోను సంకీర్తన 

పరతలోను సీతజే తోవపట్టిపోవునో అను భయముచేతనో యేమో అక్కులమ్మ, తిరుమలమ్మ అను 

ఇద్దరక్క-చెల్లెండ నొశేసారి "వెండ్రిచేసి అయనను తోడాన దడిణనాయకుని చేసి వై చినారు తన 

తలిదం్యడులు, ఆయన సంకీర్తనపరత మొక్కనోలేదు. ఇతోధిక దోవాదమే జరిగినది. అధ్యాత్మ 

సంకీర్కనములకంశు శృంగార సంకీర్తనములే యిసుమిక్కిలిగా ఆయన రచించుట కిది కారణము 

కాదనడానికి వీలుకనిపించదు. నరపతిస్తుతి తాను చేయుటయందు పరాజ్ముడేకాని అయన తన 

సంకీ ర్తనములయెడలను, (శ్రీ వేంక శేక్వరభ క్కి (పచారము నెడలను భక్తి గొరవములతో తన్ను 

గురువుగా కొలచిన సందర్భము న నరపతులస్తుతి తాను శై కొనుటయ దు వరాజుణ్రఖుడు 

కాలేదనుటకు మొదట టంగుటూరు పాొఃకుడయిన సాళ్వ నరసింగరాయని గెరవమునకు 
పాతుడయి, ఆయన భక్తి గెరవములు పొందుటయే తారుకాణ! ఆ తరువాత పెనుగొండ 

పొలకుడయిన (శ్రీ నరసింగ రాయలన్నమాచార్యు లకు రాజగురుపీఠ మే ఇచ్చుటయు, తన్ను 

నాయకునిగా చేసి కీర్తనల రచింప్తమనగా నాయన తిరస్కరించుటయు, క్ళ- బలా బద్దుడగుటయి, 

కారాగారమున అన్నమయ్యగారి నంకీ రన మహిమచేతనే (నం కెల బెట్టిన పళ) ఆయన శృంఖలా 
విముక్తుడగుటయు ఈ గాధ అంతయు ఆయన చర్నితమున ,పసిదమయినదే కదా! సర! 

రాజుకొలు వాయనకు స్వాధీనము. తానున్న చోటను, తిరిగిన కే|తముల.దును దేవళముల 
కొలువులన్నియును ఆయన సంక ర్రనములకు పరవళములే కదా! ఆనాడు రాజన_ర్తకులకేమి, 

'దేవదాసినుల కేమి కొదువలేదే! ఆయన ళృంగారసంక్రీర్తనలకు, సంవాదగీతులకు, ఉత్సవ 
సంపదచాయకీ_ర్తనలకు, నిత్యసంకీర్తన సేవలకు, (ప్రభాతసేవనుంచి ఏకాంతసేవ వరకు వారి 
పదములకు సాఖినయముగో న_ర్హ్తనముసేయని శిష్యురాం। జెనరైనా మిగిలియుందురా అని 

తోచును, తామరాకువైై నీటివిందువుళలై జీవితము. నంటి పెట్టుకొని యుండుటలోని ఆయన 
వై రాగ్యత తత్త్వము కాని అధ్యాత్మతత్తము కాని ఇదియే! తలిదం[డుల శృంగారమును 

వర్మింతు రాయని ఏ అవీ క్తుడో విమర్శించిన విమర్శించు గాక! శాళిదానమవోకవి నాటినుండి 
ఏ కవిగాని, ఏ శిల్రి గాని, ఏ కళాజీపిగాని, భారతీయు శై నగాని సనాతన శిల్పసం[పదాయమిచే 

కదా. చేవాలయ శిల్పముల మాట ఏమ్ ' భారతీయ సనాతన కల్ప కళానాహిత్య (పమాణిక 

సం పదాయముల ననుసరించి అల్లీలదుక్ళీలముల నంటని వాద్దు ఇదీ అని మా సిద్దాంతము. 
(This is what TI call the limit of ancient Indian Permissiveness in art 

and literature). 
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గార్ల పొటి లతగ్రన్నగా రి యాగంటివారి ఏలలనే యాగం౦టీశ్వరపదములు అన్నమయ్య 

పదములకు పూర్వపువని (శ్రీ పాదగోపాలకృష్ట మూ ర్తిగారును, శ్రీ) యల్ల ౦పల్సి శరభయ్యగారును 

అభి వాయపడినారు గాని, భాపూబంధమును బట్ట అవి సమ కాలికి ములో ఇటీవలివో కావలెనని 

మా ఆం|ధవాగేయశార చరి తమున మేము చెప్పిన దానినే సమర్థించి, (శ్రీ వేటూరి ఆనంద 
మూర్తిగారు ఒక కన్నడ ,గంథమున నీ యిరువురు సమకాలికులయినట్లును, శివవై వ్యవ 
పారమ్యమును గూర్చి వివాదమునకు ఢికొనినట్టును, అందు అత్మీభక్తుడే (స్వర్ణ కారుడై న 
లకగుయగా శే, శివపారమ్యమును నై స్టాపించినట్లును ఒక శె వ[గంథమున (వాసియున్నట్టు తమ 
పరిశీలన | గంథము ద్వితీయ సంపుటిలో చెప్పినారు. ఈ విధముగ ఏకపతనిర్ణయ _ మెప్పుడును 
పకపాతరహితము కాధు. చివరికి ఆ పాటలను ఈ పాటలను పరిశీలించి చేసిన మా నిర్ణయమునే 
మా సోదరులు ఆనందులు సమర్థి ఎచినారు. 

ఈ సంకీర్తనాచార్యుడు, పదక వితామార్గదర్శి, తమ తరువాతి సంగీతసాహిత్యపరులకు 

నాలుగు తోవలు దిడ్దినట్లు మేము మా వ్యాసములలో పలుసార్లు చెప్పినాము. ఈయన శృంగార 
కీర్తనఫక్కి కే|తయాది పదక ర్తలకు మార్గమును చదునుచేసినాడు. ఈయన అధ్యాత్మ సంకీర్తన 

ధోరణి అధ్యాత్మ రామాయణ కీ రృనలకు, 'భదాచల రామదాస సంకీర్తనలకు, దేశములోని 

అసంఖ్యాకములై న చేవాలయ మూలవిరాట్టులకు నిత్యకై కైంకర్యమునకు గాను నంకీ ర్రన 

రచయిత లగు వాగేయశారులకు చారికీసినవి. ఈయన దారిచూపిన వెనుకనే. కందుకూరి 

రు[దయ్య తరువాతి కవులు, తంజావూరి కవులు వీధినా టక మా|తముగా (పదర్శితమగుచుండిన 

యతుగానములకు సాహిత్య గౌరవము కలుగునట్లు స్వీకరించి రచింపనారభిం చిరి. నాలుగవచారి 

లక్షణ| గంథరచనము న్వరమేళకళానిధిక ర రామామాత్యులూ. సంగితసుధ రచించిన గోవింద 
దికితులూ చతుర్షండి[ప్రకాశికా ని రాస్ట్రిత 'వేంకటమఖీ వీరెవ్యరూ ఆ దారిని స్మరింప లేదు. 

ఆయన వేంక శుళ్వరుడే నాయకుడుగా స్వామికే అంకితముగా కూర్చిన రచనలలో ఎన్నివిధముల 
ఇతివృ _త్తములు గి అలంకారశా (స్త్రృములో చెప్పిన నొయికానాయక 'భేదములన్నియు కలిపినా 

ఈయన చూపినన్ని నాయికానాయక భేదములను, అవస్థాభేదములను పూర్తిగా కప్పినశ్లైనా ? 

(స్రీపా్యతములు పాడుకొనేవి, పురుష పాతములు పాడుకొనేవి, సంవాదగీతలు, 
కీశులీలాపదాలు ( బాలకృవ్లలీలలు) స్వామివారి వేరు వేరు డై నందిన సేవకులకు (బహోస్చత్సవ 
గరుడోత్సవాదులకు, ఉత్సవానంతరం, విచ్చేసిన వేల్పులకు “వీడా, గాలుపులు, ఎన్నో ఇాత్త్విక 
కీర్తనలు. లౌకిక వ్యవవోర చర్చలు, రాజకీయ సాంఘిక విమర్శలు నీతి నియమాలు, ఏలలు. 
జాజరలు, వన్నెలపదాలు, లాలిపాటలు, శోభనాలు, మేలుకొలుపులు, దంపుళ్ళు, నలుగులు, 

కూగూగుబు, చాంగుభళాలు, తందానలు, అల్లో నే లేళ్లు అత్యాదులుగా అన్నమయ్యనోట 

తెలుగుపాట విశ్వరూపము తాల్చినపుడు ఆయనను మహాకవి అనుటకు వితర్క- మెందుకు * 

బహమనీ రాజ్యపుసుల్తానులు విజయనగర రాజులతో కయ్యములు వియ్యములు కూడ 

చేసిన ఘట్టములు చరితలో నడచుచుండిన రోజులవి. అంధొక యుద్ధమిమ్మిడి దేవరాయల వై ఒక 
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సుల్తాను నడిపించిన కారణను కవ్వాలీ పాడే భ క్షగాయక బృందమును విజయనగర చ|కవంర్తి 

సరిగా "గౌరవించక పోవడమే, అంతకుముందు గజనీ మోరీల దండయా[తలో ఉత్తరభారత 
సంగీతములో కలిగిన మార్పులు దతణభారతము నేమా తము కదపలేదని కొందరు సంగీత చరిత 

కారులు ఊహించుకొనుటకద్దు. అల్లావుద్దీన్ ఖల్టీసేనాని మాలిక్కాపుర్ , మహామర్ వీన్ (పిచ్చి) 
తుగ్గకూ, ఆ లోపమును తీర్చి, "దేవగిరి మొదలయిన దక్ళును రాజ్యములను, పహోయినలులను 

నాళము చేనాసినారు. విజయనగర సా్యమాజ్యోద్భువమే ఆ తళ్లునుండి తెరుకొనుట. (పతిష్టాపన 

యశన్సుపొందిన విద్యానాథుడు తన కాలమునాటి నంగీతమును జాతిమతసివక లేకుండా పరిశీలిం ఓ 

అప్పటికి ప్రయోగ సంగీతపద్దతులనుబట్టి యె తన సంగీతసారమను లక్షణ (గంథమును రచించెను. 

'పెడ్డక్టి యక పారశీక రాగము వి ద్యారణ్యులనాటినుండి యు దకిణభారతమున |వచారముపొంది 

నట్టిది ; అన్నమయ్యగారు వాడిన నూరు నూటయేబది రాగనులలోను చేరినది. 

పదకవితాపితామహుడై న అన్నమాచార్యులకు కర్నాటక నంగీత పితామహుడైన 

పురందర దానులు సమకాలికుడును వయనులో కొంచెము పిన్నయును. వారిరువుళల సమావేశమును 

గూర్చి మనుమడు తిరుమలాచార్యుడు తాను (వాసిన (తాతగారి) అన్నమాచార్య చరిితమున 

వర్ణించెను. ఈ తిరుమలాచార్యుడును, పురందర దానును తోడ్పుడగా అచ్యుత దేవరాయలు నేటి 

కర్నాటక సంగీత |పాథమికపాఠ సరళికి అంకురారోవణ చేసినట్టు సంగీత పరిణామ వేత్తలు 

ఊహింపవచ్చునని సోదరుడు ఆనందమూ ర్తి |వాసినారు. 

మన సాహిత్య విమర్శకులు సామాన్యముగా గేయకవిని కవియనుటేకే నంకోచింతురు. 
మహోకవియను బక్కడిడి, రవీం|దనాథశాకూరు మౌలికముగా వంగభాషలో గేయకవియే. 

గాయకుడు కూడను. ఆయన రచనలు కొన్ని మా తము ఎంచి ఆంగ్లీ కోరింది పంవగా వాటినిబట్టి 

ఆయనకు నో బెల్ బహుమతియిచ్చి విశ్వకవి పదమిచ్చినారు, ఆయన నేమా(తము తగ్గించుటకు 
కాదుగాని, ఆయనకంశు ఎక్కుడుగా శతెలుగుడేశపు జీవితమును, తెలుగు వీవితపు ఆట 'పాటలను 
నుఖదుఃఖాదికములను తెలుగు వడుచుల ఆశలను ' స్వప్నములను, వలపు ఒద్దిక లను తెలుగు 

'వేమికుని శృంగార వీరత్వమును కూలంకషముగా (వదర్శించిన వాగ్రయకారుడై న మవోకవీ 

నో గయకవీ ఆన్నమాచార్యుడు. అన్నమాచార్యుడు నారుపోయని తెలుగు గేయ తే తమున 
'ష[తయ్య పదో ద్యానముగాని, త్యాగరాజ కిర్తనాబ్బంచావనముగాని |పభవించెడివికావు అంశే 

ఎంతమా తము అతిశయో క్రి కాదు. 

మా సోదరుడు విఖ్యాత సంగీత విద్వాంసుడు కళా[పవీణ మంచాళ జగన్నాధరావు 
గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఆ కాళ వాణి (వసా రాలలో భ క్రిరంజని, సంగీత రూవకాలు, 
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సం చికాకార్య(క మాలు మొదలుకొని అనేక రకాలుగా అన్నమాచార్యులవారి ఆధ్యాతగ్తి, 

శృంగార సంకీర్తనలకు వరుస కట్టి |పచారంలోనికి తెచ్చిన కీర్తనలతోపాటు అప్పుడప్పుడు 

వెలువడుతున్న (కొత్త సంపుటాలనుండి కొన్ని [కొత్త కీర్తనలను పరి స్వరపరచి యివన్నీ యీ 
సంపుటిలో చేర్చి సర్వాంగ సుందరంగా అచ్చొ త్రించగలగడం చేత అతడు అశేష నంగీతాఖి 
మానుల, సంగీత విద్వాంసుల అమేయమెన కృతజ్ఞ తకు పాతుడు కాగలుగుతున్నాడు అతనిని 

వ్యాదయపూర్వకంగా ఆశీర్వదిను న్నాను. 

బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు, 

J, 0. QUARTERS Special Officer, 
IRUPATI SRI! VENKATESWARA KALAPEETHAM 

TIRUMALA TIRUPATHI DEVASTHANAM 

TIRUPATHI 
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(పనావన 

(శ్రీ వేంకశుశ్వరునికి వియభక్తులైన తాళ్ళపాక వారిని గురించి సుదూర. 
80 పండ్ల (కిందట తొలిసారిగా విని, వారి రచనలలో గల విశేషములను “తెలుసుకొన 

(పయత్నించితిని. తిరుమల తిరుపతి దెవస్టానముల వారు, దాళ్ళపాక వారి రచనలను రాగి రేకుల 
నుండి ఉద్దరించి | గంధములుగా వెలువరించుటకు పూనుకొని రనియు, ఒకటి చెండు భాగములు 

అచ్రైనవనియు శెలిసినది. అప్పటి నుండి చేవస్థానములవారు (పకటించుచున్న (గ్రంథముల 
యందలి గీతములు అనువగు రీతిని స్వరపరచి ఆయా సందర్భముఐలో ఆకాశవాణి నుండి 

(బసారము చేయుచు అన్నమయ్యవారి (పతిభావై భవముల నర్ధము చేసుకొనుటకు | పయత్న ములు 
చేయుచునే యుంటిని, 

తొలిసారిగా అన్నమయ్య వారిని గురించి |బహ్మ( క్రీ వేటూరి (వభాకరళా(స్త్రిగారు, 
(శ్రీ విస్సా అప్పారావు పంతులుగారు. చెప్పుకొనుచున్న విశేషములను విన్న తరువాత నాలో 
ఒక విచితమైన భావము కలిగినది చేను మహానుభావులై న జేతజ్జుల వారి పదములు సుమారు 

150 వరకు అధ్యయనము చేసి యుండుటచే అన్నమయ్యవారికి కొంచెము తరువాతి వారగు 
జె తష్ణాలమై అన్నమయ్య సంగీత (ప్రభావము తప్పక (పసరించి యుండునేమో నను భావము 
నాకు కలిగినది, 

లోకపు వ్యవహారమును గమనిం చినచో వీదితమగుచున్న ఒక విషయము యీ 
భావనకు పునాది యెనది, సంగీతము [(శవ్య విద్య. ఇప్పటికిని 'పాతకాలవువారు సంగీతమును 
చెప్పుకొంట్రిమని'యె యనుచుందురు. గురుముఖత వేదమ లను వలైవేయు విధముగ నే సంగీతమును 
కూడ గురుశిష్య పరంపరలో నే అధ్యయనము చేయుట పరిపాటి, మహోనుభావులై న వాగయ 
కారులు అప్పుడప్పుడు ఉద్భవించు. చుండుటయు, క్రొత్త కోత్త రచనలు రూపొందించుటయు, 
వాటిని వా? శిష్యులకు చెప్పుచుండుటయు నం|పదాయముగా మనకు శెలియుచునే యున్నది. 

అశ్లై కే(తజ్ఞలకు ముందు దేశము నందెతో (పచారమ.లోనున్న తాళ్ళపాక వారి 
రచనలు మేషత్రజ్ఞ్హలును అభ్యసించి యుండువచ్చువనియు, వారి సంగీత సాహితగముల 
“చనలు జ్జ 

(పభావము 
నైనను |పనరించి యుండననియు, భావించుటతో, ఆకేపణము కనబడుటలేదు. రాగ 

స్వరూపములు రచనల యందు సుస్సష్టముగా నుండును. వాటిని విని గమక వరికాదులను, 

స్వర సఎదర్శ్భములను తెలుసుకొని తగువాతి వారు' ఆ రాగములయందు రచనలు చెప్పుట జరుగ 
వలెను గచా! దీనికి ఉదాళారణలు శో కొల్లలు. తెలుసుకొన కుతూఫాలము గభిగిన వారి కపి 
యన్నియు శెలియుచఛునే యున్నవి. 
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సుమారు తీ00 ఏండ్లకు ముందు విద్వాంసులు సంగీతమును శా స్రుముగా రూపొందించి, 
లక్షణములను స్థిరపరచి, రాగముల వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దుటకు కొంత గట్టి |పయత్నమును చేసి 
యున్నారు చాని ఫలితమే 72 మెళక ర్రల వ్యవస్థ. ఒక స్థాయి యందు గల 12 సూల 
స్వరములను పూర్యాంగ ఉ త్తరాంగములుగా విడదీనీ వీనికి శుద్ద వికృతి నామములను ఏర్పరచి, 
మేళక ర్హలను నృష్టించినారు. ఇందు ఒక పవిత్రమైన, పోకడ వాశేల పోవలసివచ్చినది, అను 
విషయమును గమనించవలసియున్నది. అనాటికి శృతుల వ్యవస్థ కొంత (పచారములో నుండి, 
స్థూల న్వరూపములలోనికీ ఒదగని గాంధార, ధ్రైవతమ.లు; రిషభ, నిపాదములు వాడుక 
యందుండుట వలన, చత.ళ్ళతి రిషభమునకు శంద్ద గాంధార స్థానము: సాధారణ గాంధారమునకు 

షమృతి రిషభస్థానము, అశ్లై చతుళ్ళతి ర్రైవతమువకు శుద్ధ నిషాద స్థానము, శై శికి నిషాదమునకు 
షమృతి ధై_వత స్థానము కల్పించి, 12 స్వరములకు పదునాణు నామములు ఏర్పరచి, మెళక రృలను 

రూఖాందించి యయుండవన్చునని తోచుచున్నది. 

లెక్కలను కట్టి చూచుకొనుటకిది యెంతో సులభముగా కనబడుచున్న పద్దతియే 
మొనను, నూ తమ గాహ్యూమ'లగు కొన్ని న్వగముల రూపములు మాసిపోయి అట్టి స్వరములు గల 

రాగములు అంతరించక తప్ప లేదు. పన్నెండు స్వరముల యందు నిబ_.ధించబడిన కృతి 
(పమాణముబు గల కొన్ని స్వరములు వాటి రూవములను నిలుపుకొనజూలక మేళకర్త 
పద్దతిలో పాడునపుడు వినుటకు ఇంపుసొంపులు లేక, అట్టి స్వరములు గల రాగములు లు _ప్తము 
లై_నవి. |[పచార బాహముళ్యమున నిలిచిన కొన్ని రాగములు యింకను మనకు వినబడుచునే 
యున్నవి. ఆహిరి, అసావేరి, తోడి, వరాళి, సైంధవి, హుసేని మొవలగు రాగములిట్టి వే! 
వీనిని [(గంథముల యుదు పొందుపరచిన విజ్ఞులు “ఈ రాగములను గురుముఖతః అభ్యసించి 
శతెలునుకొనవకెనే గాని, (వాసిన దానిని చూచి పాడుకొన గూడదు.” అని (వాయుచునే 
యున్నారు. ఇంకను 72 మెళక_ర్తల పరిధిలోనికి రాని రాగములను భాషాంగములని ఒక తరగతి 
నేర్పరచి శాస్త్రజ్ఞులు వీటికొక స్థానము కల్పించక తప్ప లేదు. ఇట్టివే ఖై రవి, ముఖారి, ఆనంద 
థఖై_రవి, ద్విరూవుతి, మంగళశకె శిక, దేవగాంధారి, కాంభోజి, బిలహరి, నీలాంబరి, అఠాణా 
మొదలై నవి. వీనిని కూడ గురుముఖత. తెలునుకొనక తప్పుటలేదు. 

మరి కొన్ని రాగములు అతి చిన్న సంచార భేదములు గలిగి యుండుట వలన వాని 
యందు బలమెనవి నిలిచి సూవమ్మముగా (గహించి వొడుకొనవలసిన రాగములు కాలగర్భమున 

గలసిపోవుచున్నవి. ఇట్టివ నీలాంబరి, సాముతం. నీలాంబర్ యందు క_శీకి నిషాధము 
భామాంగ స్వరముగా వచ్చును, సామంతము నందది యే షమృతి ధై వతముగా వచ్చును గనుక 
సామంతము మరగునపకి నీలాంబరి మనకు మిగలినది. అశ్తే దేశా బిలహరి రాగములు కూడ. 
దెశాతీ యుదు శాకలి నిషాదము మా[తమే అవరోవాణమున నున్నది. బిలహరి యందు 
దానికి తోడు “దని దపా అన్న శై శికి నిషాద పయోగము భాషూాంగ రూపమును కనబరచు 
చున్నది గనుక విలఫారి నిలిచియున్నది, 'దేశాతీ లుప్లమెపోయినది. మంగళ్ళకై శిక వంటి 
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మధురాతి మధురములై న రాగములెన్ని యో! వాటినీ 15వ మేళక_ర్హయగు మాయామాళవ 

"గౌళకు సంధానించుట వలన స్వస్వరూపములను నిలుపుకోనలేక ఏమ్యమగుచున్న వి. నిజమునకు 
తోడి మనము పాడుచున్నాము, వినుచున్నాము. బలమైన సాంప్రదాయపు పినికి యుండుట 
వలననే ఈ రాగమును మనము నిలుపుకొన గలిగితిమి. ఆచార్యులిచ్చిన న్వరస్థానములలో తోడి 
పాడినచే ఎట్లుండును * పాపము, ణకు అనేక రాగముల స్వరూపములు దిష్టి బొమ్యులవలె 

ఆరోవాణావరోవాణ మా(తములుగానే నిలిచిపోయినపి దీనికి ఇంకొక బలవ_త్తరమగు కరణము 

గూడ కలదేమో! ఈ రాగముల యందు న్వరములు, స్వరసందర్భములు తెలుసుకొనదగు 

రచనాస్వరూపములు గూడ లు_ప్తములై పోయినవి. అది కూడ వీటి అంతర్జానమునకు 
కారణము కావచ్చును, 

కే[తజ్ఞుల కాలము నాటికి ఎ౫తో చక్కటి న్వరూపములను డిద్దుకొన్న రాగములు 
బై_రవి, శంకరాభరణము, (క్రీ, మధ్యమావతి, ఆనందళఖై రవి, వరాళి అశఠాణా, నీలాంబరి, 

బిలహరి, నై ంధవి, తోడి, ఆహిరి, సౌరాష్ట్ర, దేవగాంధారి, శహోన, వపంతబై రవి, హిందోళ, కాపి, 
అసావెేరి,సావేరి, మోవాన, కల్యాణి, పున్నాగవరాళి ఘంట, ధన్యాసి, కాంభోజి, నాదనామ క్రియ, 

నురటి, శేదారగెళ, కన్నడ, కానడ, కురంజి, నవరోజు, స_తువరాళి, సారంగ, బెగడ, 
“యదుకుల కాంభోజి, ద్విరూవంతి. బె, ముఖారి ముగళకై శక, ఫరజు, వంటివి నేటికిని అదే 
విధముగా పాడబడుచున్నవి. వాటి వాటి న్వరూపములను పోగొట్టుకొనకుండ దినరినము 
నూతన రచనాలంకారములను సంతరించుకొనుచు నిలిచియున్న వి. కే తజ్ఞులు పాడిన సింధూర 

తిలక, ఖండె, గెరిపంతు, సామంతం, మారువ మొదలై న కొన్ని రాగములు అచ్చటచ్చట 

ఉండయు లేనట్లున్నవి. ఇవిగాక మహానుళావులై న త్యాగ రాజస్వామీవారు పాడి, సృష్టించిన 

అనేక రాగములు నేడు మనకు వాడుకలోనున్నవి. వీరందరికి పూర్వుశై న అన్నమయ్య వారు 
వాడిన రాగములలో కొన్ని నేటికిని, సుబ్బరామ దీకితులవారు లక్షణములను పొందుపరచి, 
వారి సంగీత సంప్రదాయ |ప్రదర్శినియందు భదపరచుటతే, వీని స్వరూపము లిట్లుండునని 

_ మనము తెలుసుకొనుటకు కొంత అవకాశము లఖించుచున్నది. త్యాగ రాజస్వామి, దీకితులవారు 
ఇట్టి వాటిలో కొన్ని రాగములయందు రచనలు వెలయించి అవి వాడుకనుండి తొలగకుండ 
కాపాడినారు. నిజమునకు శుద్దవసంతము, పూర్వుగొాళ మొదలగు శంక రాభరణ జన్య రాగములలో 
యిప్పటి లజణకారులు చెప్పిన విధమును పరిశీలించినచే అతి చిన్ని చాటు స్యరసంచార 
భేదములుతప్ప, ఇవన్నియు శంక రాభరణమువలెనే స్ఫురించుచున్న వి. ఇకుై మాళవగాళ 
జన్యములగు గుండ|కియ, సాళంగనాట, మొదలగువవి (పత్యేకములగు స్వరూపములు అంతగా 

వీడమరచుకొనుటకు వలనుగాని స్థితియందున్నవి. 

అన్నమయ్యవారు వాడిన తెలుగు కాంభోజి, కొండమలహారి, (దావిడ బై రవి, 

'చేశాళం, ఆజాలి, అమరసింధు, ముఖారిపంతు, రాయగాళ, నారణి, శుద్దరామ।క్రియ, సౌరాష్ట్ర 
౬ 

గుజ్జరివం టి రాగముల స్యరూసములు, ఆరోహణావరోవాఖ మా(తములుగా నై నను గానవచ్చుట 
శ, ॥ లలా 



KXXXV 

లేదు. మోవాన, కళ్యాణి, ఆనందభఖై రవి, హరికాంభోజి. ఖరవార[పియ వంటి రాగములు 
అన్నమయ్య కాలమునందు వాడుకలో లేవా? ఉండియుండినచో వాటికి ముంకేవైన 

'పేర్లుం జెడి వేమా? ఇది యొ సమవ్యగ నిలచి యున్నది. కన్నడ గళ, గాళ, రీతిగాళ, నాట, 

ఆరభి, లలిత, వసంత, ఫలమంజరి (పళవంజరం) హిందేోళ వసంతం మొదలగు కొన్ని రాగములు 

ఇప్పటికినీ మనకు వాడుకయందు కనబడుచున్నవి. కాని యీ రాగములలో [ససిద్దులగు 

వాగ్గేయకారుల రచనలు ఒకటి లెడు మాత్రమే అచ్చటచ్చట వినబడుచున్నవి, ఈ స్వరూపములు 
ఆనాడును ఇనా యున్నవా? ఇది నిర్రారిచుట సులభ సాధ్యము కాదు, 

ఈనాడు మనము వినుచున్నహిఎదోళ కొందరు చతుళ్ళతి ధై వతముతోచెప్పియున్నారు. 
మరికొందరు ళుద్దదై వముతో చెప్పియున్నారు. సుబ్బరామ దీషితులవారు. సంప్రదాయ 
_పదర్శిని యందు, పొందుపరచిన లక్షణములను (పచారములోనున్న కొన్ని రాగములు 

వాడుకలో మార్పులను సంతరించుకొనుచున్నవి. ఇవి యెప్పుడు, ఎట్లు, యెవరివలన జరిగినవో 

చెప్పుటకు ఆధారములు కానరావు. రీతిగాళ నేడు 22వ మేళమగు. ఖరహర(పియ జన్యము. 

దీషితులవారి సం[పదాయమున ఇది 20వ మేళమగు నారీ రీతిగాళ. ఇశ్లే ఖరహార్మపియ, హారి 

కాంభోజి అను రాగముల (పనక్తి వారి న (వదాయమున లేనేలేదు. వీటికి పూర్వస్వ రూపముల 
నెవ్యగును, ఎచ్చటను చెప్పకుండుటయు, త్యాగ ౮*జస్వామివాగే యీ రాగములలో అనేకము 

లగు రచనలు చెప్పి, వీని జన్యములుగా ఎన్నో రాగములకు పాడి యుండుటచే ఈ శెండు 

మేళక_ర్తలను వారే సృష్టించిరారనియు, తరువాత తరపములవారు భావించవలసి వచ్చుచున్నది. 

పన్నెండు స్వరముల యఃదు అస ఖాషకములగు రాగములుద్భ ఐం చుటక వకాశము 

లెట్టున్నవో తెలియని, శతెలుసుకొనలేనివారు కాదు గదా మన పూర్వులు! మనము నేడు 
పాడుకోనుచున్న అనేక రాగములు వారికిని తెలిసియే యుండవలెను. “పేర్లు కాల్మకమమున 
మారిపోయి మనము గుర్శించుటకు వలనుగాకున్నదెమో! (ప్రపంచము నందలి నంగీత 
పద్దతుల లో అతి |ప్రాచీనముగా కనబడుచున్న మోవాన, తాళ్లపాక వారి రచనలయందు కాన 

వచ్చుట లేదు. ఇది బహుశః ఆశాలి, అమరసి ధుఒలో ఏదైన కావచ్చునేమో ! అనై 

శుక రాభరణము ఎంతో విస్తృతముగా కనబడుచున్న తాళ్లపాకవారి రచనలలో కళ్యాణి 

కనబడుటలేదు దీనికిని వేరొక “పేశేడై న నుండెకదేమో! దేశాళమను "పేరు గల రాగము 

దొరక టలేదు. దీనిని నై ంధవిగా ఊహించి అందమైన రచన లెన్నిటినో ఎంచుకొని స్వరపరచుట 
జరిగినది. 

ఇశ్లే 'బౌశిరామ క్రియ యనునది ఆరొవాణమునందు బౌళియు, అవరోహాణమునదదు 

రామ క్రియ యు జతచేసి ఊహించుకొంటిని ఆహిరిశట అమరాగమునకు తచ్చూరు సింగరా, 

చార్యులవారు ఆం రోవాణావరోహణములు, జనక రాగము చెప్పియున్నారు. దానిని అక్ష 

(గహిఎచడ్నటు ౨నది.. తెలుగు "కాంభోజి మే రుదు ల కాం భోజి యనియు, ద్రావిడ భె రవియే . 
స న్ మ 



xxxvi 

అనునవి భేదములేని ఒకే స్వరూపములాయని మయోచింప వలసియున్నది సోమళాగమునకు 
తచ్చూరువారు లక్షణములు చెప్పియున్నారు. కాని కొన్ని కీ ర్రనలను మాతము నేడు వాడుక 
యందున్న సామరాగమునందు న్వరపరచడమెనది. 

దేశి యను రాగము నేటికిని ఉత్తర దేశము నందు వచారమ నందున్న ది. ఈ రాగమున 
గల రచనలను అశ్రు న్వరపర చితిని. చేశా&ి, సామంతము అను రాగములలోని రచనలు అశై 
పొందుపరచితిని. ఆహిరి, సౌరాష్ట్ర, కాంభోజి, మ.ఖారి, నీలాంబరి మొదలగునవి నాటికీ, 
నేటికీ ఇంచుమించు ఒకే స్వరూపముతో నున్నట్లు నమ్ముటకు ఊత్రజ్ఞుల వారి పదములే 
ఆధారములు. రచనల ఆధారములు అంతగా కనబడక పోయినను పాడి. గుండ క్రియ, మలహారి, 
పెజ్టజ్ది, వేళావళి, సామనరాళి, గుజ్జ3, మంగళకై శక మొవలగు రాగముల స్వరూపమును 
చేతనై నంతవరకు ఊహించి అయ్యవారి రచనలను న్యరపర చితిని 

అన్నమయ్య వారి అసంఖ్యాకములై న రచనల యందు క “ట్టవచ్చినట్లు కనబడుచున్న 
ఒక విషయమును చెప్పుకొనక తప్పదు. కొన్ని రచనలు జానపద నంగీతపు పోకడలలోను, 
కొన్ని నేడు మనము వినుచున్న కెతజ్ఞుల పదములవలె విలంబ కాలమునకు అనువై నవిగాను, 
కొన్ని కేవలము నుగమ, భక్షి నంగీత ఛాయలలో పాడుకొనుటకనువై నవి గాను, యింకను 
ఎన్నియో రచనా వై విధ్యములతో కనబడుచున్న వి. వీని యందు ఆయా వర్షవఎలకు నరియైన 
విధముగా సాహిత్యభావమునెరిగి న్వరవరచుట న్యాయమని నముచున్నాను, గనుక అశ 
చేయుటకు |పయలశ్నించితిని. రాగిశేకులనై గల యీ రచనలకు రాగములు వారే నిర్ణయించు 
కొన్నారు. తాళములను మాత్రము సూదించలేదు. కనుక సాహిత్యము నందలి మాటలను 
లాగుడు, పీకుడు లేశుండునట్లు తాళములనూహించి అమర్చుకున్నాను. రాగములను మా|తము 
యథాతథముగ ఉంచుటశే [పయత్న ములు జరిగినవి. ఏలననగా వాగేయకారులు సూచించిన 
రాగములయందలి స్వరసందర్భ ములను కొొన్నిటినై నను మనషు పొందగలుగుదుమేమో యనునది 
నా యత్యాశ యే కావచ్చును, 

శుద్దదేశి, నారాయణి, బలహాంస, చేవ|క్రియ, ఫలమంజరి, మాళవి, ఛాయానాట, 
మాళవ (శ్రీ. నాగవరాళి, హిందోళ వస "తం, భూపాల, బంగాళ, కురంజి మొదలగు రాగముల 
లోని రచనలు ఇప్పుడు తాడుక యందున్న రాగ లక్షణములను గమనించియు, పూర్వుల 
(గ్రంథముల యందు వారు చెప్పిన లక్షణములు పరిశీలీంచియు, స్వరసం దర్భముల నేర్పర చి, వరునలు 
కట్టుటకు (పయత్నించితిని ఇందు భూపాలము, నారాయణి, బలహంస అనునవి సకృత్తుగా 
నైనను మనము వినుచున్నాము. చేవక్రియ అను “పేరుతో దీకీతుల వారి సం[పదాయమున 
వాడుకయందున్నదియు, శుద్ద సావేరి యని త్యాగరాజ సా ద్ద ని పమివారి సం పదాయమునందున్న 
దియు ఒకే స్వరములు కలిగియుండుట వలన దేవ క్రియను యుశ్లై (గహించితిని. ఇదే దేవ | క్రియకు 
ఇతర ఆచార్యులు వేరుగా లక్షణములు చెప్పియున్నారు. కాని, మనకు నుమారు రెడు 
మూడు వందల ఏండ్ల [కిందటి సం[పదాయమును నిర్దారతముగా తెలియ జేసిన దీథితుల వారి 



xxxvii 

పద్దతిని అనుసరించి చేవ క్రియను తీనుకొనుట న్యాయమేమో యని తోచినది. భూపాళమనునది 
బౌళి స్యరములనే పాడి కొందరు చెప్పుచున్నారు. భూపాళము తోడి జన్యము. బౌళి 
మాయామాళవ గళ జన్యము. ఇట్లు పాడుటయు సంపదాయజ్ఞులు చేయుచున్న పనియే 
గనుక ఇందలి రచనలను యిదే పద్దతిన స్వరపరచితిని. 

సుమారు లిజి వేలకు సై గా రచనలు దొరికిన వని మనము వినుచున్న పాళ్ళపాకవాగి 
రచనలు యిప్పటికే కొన్ని చేలకు చైగా (గంధ రూపమున కనబడుచున్నవి. ఈ మవో 
సము(దమునందు నాకు దొరికినవి అతి న్వల్చములే కావచ్చును. భావనా బలముగలవారు 
ఇంకను తమకు దోచినన్ని గేయములను వరుసలు కట్టుకొని పాడుకొనవచ్చును గదా ! ఇచ్చట 
ఒక విషయము చెప్పుట భావ్యమని తోచుచున్నది. సంపదాయములను పరిరకించుకొనుచు 
మహేోనుభావుల రచనలను వాని యందే యిముడ్చుకొనుచు, మనవి యనుకొని గర్వింపదగు 
విషయములను, మన తరువాత తరముల వారికి అందించవలసిన గురుతర బాధ్యత మన యందే 
గలదు. అన్నమయ్య వారి రచనల యందు శృంగారము కొంచె మధికముగా నున్నట్లు ఈనాడు 
మనకు తోచవచ్చును. కనుక నేటి కాలమాన పరిస్థితులకు అనువుగా ఎవరై నను పొడుళొనుటకు, 
ఎట్టి సంకోచమును పడవలసిన అవునరము కలుగని విధముగా పదములను ఎంచుకొనుట 
జరిగినది. చేడు మూడు, నాలుగు చరణములు గల పాటలను సాధారణముగా పాడుట లేదు. 
అట్ట పాటలలో ఒక్క చరణమును మాత్రమే పాడుకొని ముగించుచున్నాము. కనుక 
యీ స్వరపరచిన రచనల యందును ఒక చరణమును పాడుకొనుటకు ఎట్టి ఇబ్బందియు 

ఉండదని భావించుచున్నాను. 

ధ్యాత్మ నంక్షీర్తనలలోని అన్ని చరణములును పాడుకొనవచ్చును గదా! 
'మతజ్జుల వారి పదములయందరఠి సాహిత్యములు గమనించినచో అన్నమయ్యవారి భావ 
చితముల సకములు యథాతథముగాను, చిన్న చిన్న మార్పులతోను మనకు కనబడుచుండుట 
గమనార్హ్యము. అట్టి యెడ సంగీతపు పోకడలు మాత మేల యుండకూడదు ? 

నేడు సంగీతమునకు పరమావధిసభ నాడు సంగీతమునకు పరమావధి ఆలయము. నేడు 
సంగతమునందు సాహిత్యమునకు గల స్థానము అతితక్కువ యనియే చెప్పుకొనవలెను, నాడు 
సంగీతమునకు స్థానము తక్కువ సాహిత్యమునకు విలువలు హెచ్చు. ఆట్లుండనిచో అన్ని వేల 
రచనలు వచ్చియుం? జెడివి కావేమో ! నేటి సంగీతమునందు రచనకు ప్రాధాన్యత తక్కువై, 

అందు నంగతులు, 'నెరవు, స్వరకల్పన, ఆలాపనలు చేనుకొనుట ఎక్కువగానున్నది. ఇది తప్పు 
కాదు ఈనాటి యభిరుచి యిది. ఆనాడు భగవంతుని యెడగల తను మనోభావములను గాని, 
ఆ స్వామియందు తమకుగలి భకినీ గాని వ్య కృ ముచేయుచు గానము చేయుటయే [(పధానము. 
చేడు (కోతలకు కావలసీనవిధముగా ఆటపాటలను చూపి మెప్పించవలసిన బాధ్యత కళాకారులకు 
సం[కమించినది. ఇందుకు కారణము, (శోతలు రుసుము చెల్లించి తమకు కావలసిన ఆనందమును 
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కొనుగోలు చేయుచున్నారు. నాడు భగవంతుని మెప్పించుటకు శాయళ కుల భక్తుడై న కళో 
కారుడు [పయత్నించుట అతని బాధ్యత. అందుకుగాను అతడే రుసుమునూ ఆశించి యెరుగడు. 

కనుక నాటి సంగీతమును నేటి సంగీతముతో పోల్చుట భావ్యముగాదు. శాని యీనాటి వారి యభి 

రుచులకు తగిన విధముగొ కొొంతయెనను మార్పులు, చెళ్చులు చేసుకొని (పాచీకుల 

రచనలను |పచారము నందుంచుకొనుట న్యాయము. అన్నమయ్య వారి రచనలయందును 

అక్కడక్కడ నెరవుణు, స్వరములు వేనుకొనుటకు చోట్లు దొరకకపోవు త్యాగ రాజస్వామ్వారి 
రచనలు నేడు మనకు దొరికినవి సుమారు 650 వరకు నున్నవి. వీటిలో మనకు యీనాటి 
కళాకారులు వినిపించుచున్నవి. సుమారు ఒకటి రెడు వందలు మా(తమే. అయ్యవారి 

రచనలలో గల దివ్యనామ సంకీర్తనలు, ఉత్సవ సం(పదాయ కీర్తనలు, సౌకావర్శిత, (పహ్హోవ 

భ క్షవిజయళు వంటి సంగీత రూపకముల యందలి కీర్తనలు మనకు అతి తక్కువగానే వినబడు 

చున్నవి. ఇందుకు కారణము యీ రచనలయందు నెరవులు, స్వరములు మొదలగు సాము, 

గరడీలకు అంతగా 'తావులేక పోవుటయే. 

అశ్లు భదగిరి రామదానులవారి రచనలు బొత్తిగా నేటి విద్వాంనులకు పనికివచ్చుట 

లేదు. ఇక నా రాయణతీగ్గుల వారి తరంగములు సంగతియు, వునిపల్ల ను|బవా్థాణ్యక పి అఆధ్యాాత 

రామాయణ కీర్తనల సంగతియు వేరుగ చెప్పవలెనా |! 

ఒకప్పుడు అభినయము, సంగీతము, సాహిత్యము |తివేణివలె (వవహించుచుండెడివి. 
కశుకనే జ తజ్జుల వంటి వదక రలు పదములశు (వాని మధుర భ కిభావముతో ఆడించి 

పాడించి ఆనందించెడివాగు. ఆనాడు (శోతలలో కూడ కొంత పరిజ్ఞానము, రనజ్ఞ్జ త క (యుండి యుండ 

వలెను. లేనిచో అట్టిరచనలుద్భవిం చుటకును, (పచారమునందుండుటకును ౪ హొంచెమ. మా్యతముగా 
నైనను వానాడు మనకు దొరకుటపును, అవకాశ మేలేదు అక అన్నమయ్యరచనలను పాడి, ఆడి 
అనందించెడి పారు నాడు లేకున్నచో వారి యోరచనా భండారముము రాగి రేపలపై (వాసి 

నిల బెట్టుకొనుటకు [పయత్నము జరి?యు :జెడిదేకాదేమో ! భక్తిభావము మాతము శ్రోతల 
యందు చోటు వేసుకున్న రోజు లలో నుద్భవించిన రామదాసు, నారాయ ణతీర్చులు, త్యాగ రాజ 

స్వామి మున్నగువారి రచనలు నేటికిని మనకు కొన్ని మొన మిగిలియుండుట మన యదృష్టము ! 
ఇందుకు కారణము సంగీత తపన్వులగు వారు శోతల ' ' ఆభిరుచులతో పనిలేక తమకు తాము 

ఆనంధించుచు పూర్వులై న మహానుభావుల రచనలు పాడుకొనుచుండుటయే కావచ్చును. 

ఏ మతము నందై నను, ఏదేశము నందై నను ఏ భాషయందై నను తమ పూర్వులు 

సృష్టించి యిచ్చిన  కళాసంపధల _సం[వదాయములను పోగొట్టుకొనుట జరుగదు. కనుక 

ఒకప్పుడు కెన్నివందల సంవత్సరములు తెలుగువారి భాష, సంస గ్రాఖతి, సఎపదాయములు నిలిపి 

తీర్చిదిద్దిన (పాదీన వాగ్లేయ కోరుల రచనలు పోయినవి పోను మిగిలిన వాటినై నను కాపాడు 
కొని భావిశరములవారి “కండించుట మన క _ర్తవ్యము. 
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అన్నమయ్య, సంకీర్తన లక్షణములను 5,6 వుదల ఏండ్లకు పూర్వము చెప్పి 
యున్నారు. అ లవణములలో ఏకధాతుకము, ద్విధాతుకము, |తిధాతుకము, చతున్ధాతుకము, 
పంచధాతుకము అనునవి కనబడుచున్న వి. యతిపాసలు భావవి నరణలు ఏ నియమములకు 

లోబడియుండవలెనను విషయములు నేటికిని దడిణాదిని గల అన్ని భాషలవారును పాటించు 
చున్నారు ఇంకను ఇతర (పాంతీయ భాషలలో వెదకి చూచిన అన్నమాచార్యులపాఠి (ప్రభావము 
మనకు కనబడవచ్చుస మో అన్నమయ్యవారి నమకాలీకులై న పురందరదాసులవారి రచనలు 
కొన్నియెనను మనకు వినపడుచున్నవి. అను తమిళ, మళయాళ  భాషలయందు అయ్యవారి 
సమకాలీనులై న వాగ్లేయకారుల రచనలు ఎవైన పరిశోధిచినచో తాళ్ళపాక వారి రాగ' రాగి 
ణులు, సంగీతపు పోకడలు మొదలై నవి దొరుకునేమో ! 

తాళ్ళపాక పెద్ద తిరుమలాచార్వులు, చిన తిరుమలాచార్యులు ( పెద్దన్న, చిన్నన్న 
గారలు) వారి కీర్తనలు కొన్ని అక్కు డక్కడ అందమైనవి దొరకినప్పుడు స్వరపరచి యుంచుట 

జరిగినది. వానిని కూడ ఈ సంపుటములటగే చేర్చి |వచురించడ మైనది. 

ఇ.దు పాడుకొనుటకు సులభముగా నుండునని తాళపు గురులు పడు మాతలు గల 

(తీపుట, మి|శచాపు వచ్చినప్పుడు విళంబముగా పాడుకొనుటకు వీలగు రచనలకు మూడు, 

నాలుగు (8 4 ॥) గాను, మద్యమకాలము అంతకు కొంచెము దురితముగాను పాడుకొనదగిన 

రచనలకు పడుమా[తలకు (7 ॥ ) ఒక ఆవర్తముగాను చూపడమైనది. ఇన్తై ఐదు (క్రియల 
కురు రుఎపె లేక రుఎపె తాళమునకు కూడ 2 | 8॥ లేదా 5 ॥ గాను చూవడమెనది. 

చతుర[శ జాతిరూపకమును, తి[శజాతి లఘువును చూపించవలసిన చోట కాల[పమాణము 

ననుసరించి (2 1 4॥) గాను (6 ॥ )గాను చూపుట జరిగినది. ఆయా కాల. |పమాణములనను 
శే 

సరించి లెక్కించుకొని ఆవుసరమైనచోట సర్దుబాటు చేసికొన [పార్టన. 

తాళ్ళపాక వారి రచనలయందు పల్లవి వంటి దొకటియు, అనుపల్లవి, లేళ వల్ల వినను 
సరించిన రెండవ ఖండమును కనబడుచున్నవి, సంగతులు కూర్చుకొనుటకును అవకాశములున్న 
చోట విద్వాంసులు, రాగభావమును సాహిత్యభావమును గురించి సంగతులు వేనుకొనవచ్చును 
ఇట్టి యుద్గషింధములు |పచురించునప్పుడు స్థలాభావమును మననునందుంచుకొనక తప్పదు. 

ఐనను కొన్ని రచనలయందు అక్కడక్కడ సంగతులు చూపుటయు, జరిగినది, అన్తై తమతమ 

భావనాబలమునకు తగిన రీతిని సంగతులను గాయకులు సృష్టించుకొనుట తప్ఫుకాదుగచా |! 

ఈ సంపుటము లలో అధ్యాతగి శృంగార సంకీర్తనములు కలసియేయున్నవి. శృంగార 
స.కి_ర్రనముల సంఖ్య అధికముగ నే యున్నది. అతి విలంబు కాలమున పాడబడుమన్న 

శేతజ్ఞులవారి పదములు నానాటికిని లు ప్రములై పోవుచున్నవి. అన్నమయ్య వారి పదములు 

కొంచెము మధ్య మశకాలమునుండి విలంబక*లమువై పు మొగ్గు చూపి యందముగా వుండుట వలన , 

ఏని కే యెక్కువగా ఎంచుకొనుట జరిగినది. అధ్యాతన్హి సంకీర్సనలు మధ్యమకాలమున నుండి 
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కృతులు, కీ రనలవలి పాడుకొనదగినవిరమై యున్నవి. వీనిని యధాళ_క్తిగానిందు కొన్నిటిని 

పొందుపరచితిని,. 

తాళ్ళపాక వారి సంకీర్తన భండారమును వివరముగా పరిశీలించుటకు వీణుపడని తొలి 

రోజులలో కొన్ని రచనలు జనరంజకముగా చేయుటకుగాను విలాస్ ఖనీతోడి, దర్చారీకానడ చేశి 

మొదలై న రాగములలో పొడించుట జరిగినది. ఇట్టివి యిప్పటికిని ప్రచారమునందు వినబడుచు 
నా (ప్రయత్న సాఫల్యానికి నిదర్శనములుగా నిలచియున్నవి. తరువాత అన్నమయ్య 

సూచించిన రాగము లలోనే వారి రచనలు న్వరపరచుట న్యాయమని తోచినది. అప్పటినుండి 

యై స్వరపరచుట జరిగినది, అన్నమయ్య కాలమునాటికి కర్నాటక సంగీతము హిందుస్తానీ 

సంగీతము అని మన మీనాడు చెప్పుకొనుచున్న _ పద్ధతులింత _పస్క్ఫుటముగా నేర్పడియుండక 
పోవచ్చునని భావీంచెకి వారిలో నేనొకడను. అందుచే తొలుత (పచారమునందు నిలబడిన 

రచనలకు మాత్రము ఫణతులు, రాగములు అశ్లై యుంచితిని. 

క్రీ ర్రనల (కింద, అది ఏ సంపుటములోనిదో, ఎన్నవ సంఖ్యగల కీ రనయో పునః 

పరిశీలనకు అనువుగా గుర్తించుట జరిగినది. ఇట్టి గుర్తులులేని రచనలు డా॥ వేటూరి ఆనంద 

మూర్తిగారు తంజావూరు సరన్వశీమవాల్ లై |బరీ నుండి సంపొదించినవిగా గుర్తించు 

కొందురుగాక. 

ఇట్టి పనిని చేయుటకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములవారుు, (పభుత్వ సంస్థలు 

పూనుకొనవలెనే కాని జీవనోపాధికై వేకు వేరు మార్గములలో పాటుపడుచుండెడి వ్య కులకు 

వలను కాదు. వీషయమునందు గల భక్తి | వపత్తులకు లోనై కొంత కొంత, కొందకు చేసినను 

అది సమ గముగా రూపొందుటకు అవకాశములు తక్కువ. 

ఇటువంటి ఉద్గ్నంధమును _వాయుటకు ఎన్నియా విధములగు సవాయములు చేకూర 

వలసి యుండును. అదియును నావంటి వానికి, ఇటువంటి నహాయములు అధికముగనే అవుసర 

మగును. |వాయుట, చదువుట చేయలేని వాడనగుటచే నాకు (గంథములు చదిని వినిపించుట 

యందు, అవసరమైన విషయములు వేర్పరచి వేరొక చోట (వాసియుంచుట, చేను పాడిః 

చెప్పినవి చెప్పినట్లు (వ్రాయుట, ఒకరు (వాసినవి వేరొకరు చదివి సరియగు పాఠమును 

రూపొందించుట మొదలగుపనులన్ని యో చేయవలసి వచ్చినది. ఇందుకొరకు అమూల్యమైన 

తమ సమయమును ఈ మవాత్కార్యమునకు వినియోగించుటకు సంకోచములేక యీ పనులను 

సమ్మగమగు దృష్టితో, దీక్షతో తీర్చిదద్దుటకు పూనుకొనిన చిరంజీవులు అనేకులను పద్మావతీ 

సహితుడగు శీ వేంక శేళ్వరుడు ఆశీర్వదించి, ఆయు రారోగ్య, సౌభాగ్యములను _పసాదించుగాక్ష 

యని దీించుచున్నాను. 
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నా |[గంధములను నిజమునకు |వాయుట చదువుట యనునవి నేను స్వయముగా 
చేయగల సమర్ణతను పోగొట్టుకొనిన పిదపనే రూపొందించవలసి వచ్చెను. ఈ పని యందు (గ్రికరణ 
శుద్దిగా చిరంజీవులు సౌభాగ్యవతులగు విద్యార్థినులు ఎందరో ఎన్ని యో విధముల సహాయములను 
చేసియున్నారు. వీరిని పద్మావతీ నాధుడగు | శ్రీవేంక టరమణుడు నుఖసంతోషములతో నుంచును 

గాక, ముఖ్యముగా నేను సగర్వనంతోవములతో చెప్పుకొనవలసినవారు చి. సౌ. ముప్పవరపు 
శాంతకుమారి, చి.సౌ. నండూరి జోగులాంబ, భరణి (నా తమ్ముని కుమా _్రెలు), చి.సౌ. గాడె 
సుబ్బలడిశ్చి (నొ కుమార్తె) వీరు తాము నిత్యము వినుచున్న సంగీతమును కొంత 
వరకైన తరువాతి తరముల వారికి అందించుటకు మార్గము [గంధరూపమున నాచే న్వర రచన 
చేయించి మహానుభావులై న వా్ళ7యశారుల రచనారత్నములను |(వాతయందు నిలుపవలెనని 
సంకల్పించి, మీరు (వాయజాలకున్న చే మాకు చెప్పి |వాయించుటకై నను పూనుకొనుడని బల 

వంతముగా నాచే [వాయించుటకు (ప్రారంభించిన ఫలితముగా ఆం[ధ్శపదేశ్ నంగీతనాటక 

అకాడమీవారు ముదించిన ' చే తయ్యపదములు' (న్వరనహితపుగా), “రామదాసు కీర్తనలు" 
(న్వరసహితముగా) అను [గంధములు వెలుగుచూచినవి. తాళ్ళపాక వారి రచనలు సుమారు యిరు 
ముప్పది ఏండ్రనుండి స్వరపరచుచునే యున్నాను. అడిగిన వారికి పాఠము చెప్పుచునూ 
యున్నాను గనుక నావద్ద ఎన్నియో రచనలు స్వరనహితములుగా నుండియే యున్నవి. వానికి 

తోడు [కొత్తగా వెలువడిన తి. తి చెవస్థానములవారి సాహిత్యసంకలనములు సంపాదించుకొని 

వానియందు దొరికిన కొ త్రరచనలను రాగములను చదివించుకొని ఎంచుకొని ఈ (గంధముల 

యందు |కమబద్దముగా సంకలనము చేయుట జరిగినది. ఇట్లు సేయుటయందు తమ అమూల 
మగు కాలమును ఇట్టి మంచిపనిశకై_ వినియోగించి నాకు తోడ్పడిన చిరంజీవులలో చి. సౌ, కోఠి 

శశిశేఖ, చి. సౌ. బి. శె. మళ్లేశ్వరి, చి. సౌ, వి. పైమవతులను అమశ్రవారగు అలమేలుమంగ, 
స్వామివారగు తిరుమలనాధుడు, అయ్య వారగు అన్నమాచార్యులవారు తమ కృషాదృష్టులతో 
దీవెనలతో ఎల్లప్పుడు సుఖసంతోషములతో నుంచుదురుగాక యని పార్గించుచున్నాను. నిజము 

నకు యింతవరకు ము దింపబడిన యిరువది యేడు నంపుటముల యందలి అన్న మయ్యవారి రచనలు 

ఈ చిరంజీవులు నాకు చదివి వినిపించగా అందలి విషయ విమర్శనలను జరిపి ఎంచుకొనినవే 
ఈ సంపుటముల యందలి స్వరసహితములగు రచనలు. ఇశ్లై ఈ చాలికలు యింకను ఎన్నియో 
యిట్టి సంపుటములుగా వెలువడవలసిన త్యాగరాజు స్వామి వారి కీర్తనలు, నారాయణ తీర్జులవారి 

తరంగములు, ఇతర వాగ్గేయకారుల భక్కిరచనలు మొదలగునవి ముదణకు కావలసినట్లు 

తీర్చిదిద్దుటలో తోడ్చడినారు. ఇవియు తిరు వేంకటనాధుని అనుగహాము కలిగినచో అమ్మవారి 

కృపాక టావమున్నదె గనుళ వెలుగు చూడబోవుచున్నవి. 

(పస్తావన |వాయుటకు తోడ్చడినది, కుమారి వల్లూరి వరలమ్మి. ఇందలి రచనలు 

అప్పుడప్పుడు పాడి వినిపి చగా వినియు, (పచురితములై నాకు అందుబాటులో లేని తాళ్ళపాక 

వారి (గంధములని చ్చియు, తమ అమూల్యాభి పాయములందిం చియు, కొరినంత నే తాళ్ళపాక 
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కవుల చరిత్ర సమ్మగముగా [వాసియిచ్చియు డాక్టరు వేటూరి ఆనందమూ ర్రి గారు సహాయపడిన 

నేను (వ్రాసిన యవశారికలను సరిచూవి వానికి వన్నెను డిద్దుటలో తనయనుభవమును 

సమయమును వెచ్చించి “ఒకమాట వాని యిచ్చిన చిరంజీవి “కళా పపూర్ణ' రావూరి భరద్వాజ 

(శతాధిక (గంధక ర్త) సహాయపడినారు. కోరినంత నే నాయందవ్యాజకరుణతో సంగీత్మపళ స్తిని 

(వాసి మహామహోపాధ్యాయ (శ్రీ ఈమని శంకరశ్వాస్త్రిగారు నన్ను ఉత్సాహపరచినారు, వారికి 

నా కృతజ్ఞతలు, నా (భాతృనమానులు తి. తి. దెవస్థానముల వారి కళాపీఠమునకు (పశ్య కాధికారి 

అయిన “కళా పపూర్మ్మ (శ్రీ బాలాం[ తపు రజనీకాంత రావుగారు “వాగ్రయకారు లలో అన్నమా 

చార్యులవారి స్టానం' అన్నఅంశాన్ని గురించి విపులంగా (వాసి నన్ను (పోత్సహించినారు. వారికి 

నా హృదయపూర్వక నమసా్క్కారములు. 

బాల్యము నుండియు అన్ని విధముల నాకు సర్వస్వమై నా వ్యాపకముల యందు 

పీడవలెనుండి, (వాయుట, చదువుట నేర్వని నాకు కన్నులు, చేతులు తానేయె, సర్వాంగ 

సుందరములుగా నా [గంధములు, రచనలు తీర్చిడిద్దుట యంధు నిమ్రాతు డై యున్న నా సోదరుడు 

చిరం జీవి వా డేవు పురుషోత్తమునివై పద్మావతీ నాధుడగు శ్రీ వేంక శుళ్వరుని కరుణా 

కటాతములు ఎల్లప్పుడును [పనరింవవలెనని ఆశీర్వదించుచున్నాను. 

సర్వాంగ సుందరముగ తాళ్ళపాక వారి రచనలు స్వరసహితముగ ము దించుటకు 

పూనుకొనిన నా సంకల్పమును నిజము చెయుటకు అభయవా స్పమిచ్చిన తి. తి, చెవస్థానముల 
ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసరు (శ్రీ పివి ఆర్ .కె. (పసాద్ 1. 4&. 5. గారికి; తి, తి. దే. సంపాదకులకు, 

P.R. ౦. గారికి ఈ (గంధమును ఎంతో ఆకర్ష ణీయముగ ముదించి అందించుట యందు 

శొద్దాభ కులు చూపియు, వ్యాపార సరళిలో అడ్డువచ్చెడి ఆలస్యములను రాకుండ అతి తక్కువ 
సమయములో ము దణాకార్యమును పూ రి చేసిన నాట్యకళ 'పెస్ వారికి ఇటువంటి మహా 

త్యార్యములను శతాధికముగా జరిపించగల శ కిని, పద్మావతీ సమేతుడగు (శ్రీ వేంక శుళ్వరుడు 
(పసాదించుగాక ! 

నా శక్యానుసార మీ (గంధమును రూపొందించితిని. అక్కడక్కడ దొనగులు ఉండ 
వచ్చును. తద్ జ్జులు వానిని నా కెరింగించినచో, మలిము. దణమున సవరించుకొన గలనని మనవి 
చేయుచూ, మీ నుండి నెలవు తీసికొనుచున్నాను, 

భవదియ 

పమంచాళ జగన్నాధరావు 

శాస్త్రీయ సంగీత కార్య కమ [పయో క్త 

ఆకాళ వాణి పాద రాబాదు-__ 4 



15, 16 శతాబ్దులలో తిరుమల తిరుపతులందు స్వామి సన్నిధిని నివాస మేర్చురచుకొని 
దేశమంతయు తిరిగి వై_ష్షవ మత [పచారము గావిస్తూ, సంగీత సాహిత్యములను సాధనములుగా 

గొని 88 వేలకు వైగా యోగ, వై రాగ్య, శృంగార సంకీర్తనలను (వ్రాసిన తాళ్ళపాక వంశ 

భ్యాతికి మూలపురుషుడు అన్నమాచార్యులవారు. వారికీ ర్హనాచార్యుడు, పదక వితాపితామహుడు 
అయిన అన్నమాచార్యులవారు సంకీ ర్తనలను మా(తమే కాక అనేక ఇతర (గంధాలను కూడా 

ఠచించినారు. 

ఇన్ని వేల కీర్తనలను రచించి, పాడి, వాటిని రాగి శేకులవై (వాయించి భదపరచిన 
తాళ్ళపాక వారి కాలము నాటి సంగీత ఫణతులు, పాడే పద్దతి, కనీసం ఆనాడు |వచారంలో 

వుండి వున్న రాగాల న్వరూపాలై నా మనకు ఈనాడు అందుబాటులో లేవంశు నిజంగా అది 
మన దురదృష్టమనే చెప్పుకోవాలి అట్లని “అస్నమయ్యవాఠి రచనలు సంగీత బద్దములుకావు' 
అనగలమా ! ఈ సంకీక్తనాచార్యుడు, పదకవితా మార్గదర్శి. తమ తరువాతి సంగత సాహిత్య 
పరులకు నాలుగు |త్రోవలు దిద్దినట్లు విదితమవుతోంది. శృంగార సంకీర్తనల వరవడి జె త్రజ్ఞైల 

వంటి పథక _ర్తలకు మార్గదర్శక మెనది. ఈయన అధ్యాత్మ సంకిర్తనల సరళి అధ్యాత్మ రామా 
యణ కీర్తనలకు, | దాచల రామదాను కీర్తనలకు మాత మేకాక అనేక సంగీత రచయితలగు 
వాగ్లేయకారులకు చారితీసినవి, ఈయన చూపిన మార్గమునచే కందుకూరి రుదయ్య తరువాతి 
కవులు వీధినాటకము మా తముగా చూపబడుచున్న యతగానములకు సాహిత్య "గౌరవము 

కలుగునట్లు రూపొందిం చనారంభించిరి. అనై లక్షణ) గంథములను (వాయుటకు రామా మాత్యులు, 

గోవింద దీకితులు, వేంకట మఖ వంటి (ప్రముఖ లతణకారులకు వీరు మార్గదర్శకులై నారు. 
తాళ్ళపాక్ష వారందరును గాయకులనుటకు (గంథస్థాధారములు, శిలాకుడ్య చితములు, సాత్యు 

మీచ్చుచున్న వి. 

అన్నమా చార్వ్యుల వారి కీర్తనల నంఖ ఖ్య వేలలో నుండగా రాగి శేకులవై నూచించ 
బడిన రాగాలు నుమారు 70 వరకు మా్యతమే కనిపిస్తున్నాయి. వీటిలో యీనాటికీ (ప్రచా 
రంలోవున్న భూపాళం, ధన్యాసి, ఆపొరి, మలహారి, వసంత, పాడి, బాలి, నాదనామ కియ, 

గుండ[కియ, సావేరి, గౌళ, సౌరాష్ట్ర, లలిత, భి రవి, వసంతవరాళి, నాగగాంధారి, హిందోళ 

వసంత, (శ్రీ, కన్నడ గెాళ, హిందోళ, రీతిగాళ, మధ్యమావతి, ముఖారి, నారాయణి, 
కాంభోజి, శంక రాభరణం, కురంజి, ఆరభి, నీలాంబరి, సామ, బిలహరి, చేపగాంధారి, సానుంతం, 
నాట, వరాళి, రామ క్రియ వంటి రాగాలు చాలా వున్నాయి. ఇవికాక కోొండమలహరి, 

“ తెనుగు కాంబోది, గుజ్జరి. పళవంజర౧ (బహుళ; ఫలమంజరి కావచ్చు) శుద్దదేశి, శుద్దవసంతం, 
సామవరాళి, బౌళి రామ్మక్రియ వంటి అపురూప రాగాలలో కూడా యెనో ఎ కీ రృనలున్నాయి, 
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“అంతటీ మవోనుభావులై న అన్నమాచార్యుల వారిని |పతిభావంతులై న వాగెయ 

కారుల కోవకు చెందినవారుగా గుర్తించి వారి కీర్తనలను (పచారమునకు తీసుకు రావడానికి 
ఏ మార్గం అవలంభించాలి, అన్నది యిప్పటి సమస్య. ఒక గొప్ప నుగుణం యేమిటంశు, 

ఆన్ని వేల కీ ర్రనలను (వాసిన అన్నమాచార్యుల వారి రచనలలో వైవిధ్యం అపారం. (పచురిత 

మైన సుమారు 14 వేల కీర్తనలను పరిశీలి స్టే, సామాన్యమైన నులభ సంగీత బాణీలను కూర్చు 
కొని, యిప్పుడు మనం వింటూన్న లలిత సంగీితంలాగ పాడుకోవడానికి అనువై నవీ, జానపద 

బాణీలలో స్వరపరచి పాడుకోడానికి అనువై నవీ, భజనకూటములలో బృందగానాలుగా పాడు 

కోడానికి అనువై నవీ, చిన్న చిన్న కీర్తనలుగా పాడుకోవడానికి వీలై వవీ, విలంబ కాలములో 
తమ తమ సంగీత |పతిభను (ప్రదర్శిస్తూ విశ్చుంఖలంగా విన్యాసాలు చేన్తూ పాడుకోదగినవీ, పద 
సాం|సదాయంలో విలంబంగా పాడుకోదగినవీ కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి. అయితే సంగీత 

బాణీలు కూర్చే వారి సంగీతజ్ఞాన పరిసక్వతను బట్టి ఆయా సంగిత రీతులకు అనువైన కీ ర్రనలను 

ఎంపిక చేనుకొని వరుసలు కట్టి పాడుకోవడం సమంజసం. 

అన్నమాచార్యుల వారిని వాగేయకారుల కోవలో గుర్తించడానికి, వారి కీర్తనలలో 

అనువైన సాహిత్యాలను ఎన్నుకొని, వాటికి ఉదా త్తమైన జాణిలను కూర్చి సంగీత విద్వాంసు 
లకు, విద్యార్థులకు అంది స్తే [పజారంలోనికి తప్పకుండా వస్తాయి. జె తయ్య పదాలు, రామ 
దాసు కీర్తనలు, ఆథ్యాత్మరా మాయణ కీరనలు వంటి అమూల్యములై న (గంథాలను ఇది 

వరలో వెలువరించి, ఆనాడు (ప్రచారంలోవున్న రాగ న్వరూపాలను, సంగీత పద్ధతులను 
తుణ్ణంగా పరిశోధించిన (శ్రీ మంచాళ జగన్నాధరావుగారు యూ మహాత్మా ర్యాగనికి పూను 

కొనడం ళ్లాఘనీయమైనది. చారు స్వరపరచిన పద్దతి నులభగాహ్యాము. |పతికీ_ర్రనకు అవ 
తారిక ద్వారా ఆ కీర్తనలోని (పధానాంశాన్ని, అంత రాన్దాన్ని చక్కగా వివరించడం పాడు 

కొ నే వారికి యెంతో సహకరించే విధంగా వున్నది. రాగలతణాలను విపులంగా, నిష్కర్షగా 

చర్చించి సంగీత విద్యార్థులకు యంతో మేలుకూర్చి, ఈ |గంథానికి ఒక విశిష సానాన్ని ఆపా 
థి బట థి 

డించారు మంచాళ వారు, 

ఈ కీర్తనలను (పచారం చేయడానికీ, ఇటువంటి ఆ నేక (గంథాలను సకగీత (పపంచానిక!ి 

అందిం చడానికి, (శ్రీ మంచాళ వారికి అవకాశం, ఆయురారోగ్యములు (పసాదించమని ఆ 

వేంక శుళ్వరస్వామ్ని (పార్టి స్తున్నాను, 

ఈమని శంకరకా(స్త్రి 
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ఒజకివరాట 

మంచాళ వారితో నా పరిచయం శెండు దశాబ్దాల నాటిది. ఈ పరిచయం ఒకేచోట 

పనిచేయడం చ్వారా ఏర్పడింది కాదు. అంతకు మించిన అదృశ్య తంతువు లేవో మమ్మల్ని ఆత్మీ 

యులనుగా బంధించాయి. మంచాళ జగన్నాధరావుగారూ, వా జేవు పురుషో త్తంగారూ, వరు 

నకు నాకు “బావలు”. ఈ అక్కున నేనూ వారుభయులకూ బావనే! ఆత్మవిశ్వాసమే తప్ప, అహం 

కారమూ, ఆడంబరమూ లేని వాళ్ళం గనకనేమా మధ్య ఈ బంధుత్వం ఏర్పడి ఇప్పటికి నిలిచి 

ఉన్నదని నేననుకుంటూ వుంటాను. కాస్తంత వెసులు బాటు దొరికితే చాలు, ఏ సంగీత శాస్త్ర 

వేత్తను గురించో, సాహిత్య సమారాధకుణ్ని గురించో కబుర్లు, చర్చలు .., వీటికి సమయ నిబం 

ధనమంటూ లేదు. ఒక్కోసారి రాథ్రి & గంటలు కూడా విని, , మరీ లేచేవాళ్ళం. చాలా నందర్భా 

లలో రాతి 10, 11 గంటలవడం మామూలై న మామూలు, 

ఇరేదో ఒక రోజు, ఒక వారం, ఒకమాసం కాదు. దాదాపుగా 20 నంవత్సరాలపాటు 

అవిచ్చిన్నంగా జరిగింది. ఇప్పటికీ జరుగుతూనే ఉన్నది. ఈ చిన్ననై జు సాహిత్య గోష్టి పికి అప్పు 

డప్పుడూ, ఇతరులు కూడా హాజరవుతూ ఉండటం కద్దు ! | 

ఓ రోజున 

"పద్యం మామూలుగా చదివి ఆనందించడం వేరు, ఛందన్సు కుణ్ణంగా "తెలిసి ఆనం 

దించడం వేరు” అన్నానో సాయం[తం నూటల సందర్భంగా. 

“ఈ నూ తం సంగీతానికూ్యూడా వర్తిస్తుందే” అన్నారు మంచాళవారు, అవడ మే 

కాదు!ఓఎలా వ ర్రిన్తుందో చెప్పారు. అంతకుముందు మ|చానులో, వొకటి రెండు సార్లు అన్నమా 

చార్యుల కీర్తనలు విన్నా-అవి మనస్సులో ఎలాంటి ము[దనూ పెయలేదు. ఆ క _ర్రన_.వారు 

పాడిన పద్దతీ నన్ను ముగ్గుణ్ని చేశాయి. అన్నమా చార్యుల క్రి రనలకు, మంచాళవారు సంగీతం 

సమకూరుస్తున ర్న సంగతి కూడా అప్పు జే తెలిసింది. “అప పుజే అంే 1964 వసంతకాలంలో నన్న 

మాట ! పపఏహేను సంవత్సరాలు గడిచాయి. అన్నమయ్య వారి వేలాది రచనల్లోం చి ఎంపిక 

చేసిన కొన్నింటిని స్వరపరిచి మంచాళ వారు (వాత పతులు సిద్ద పరచారు. వాటిని ముదిం 

చాలి, పదిమందికీ వాటిని అందజేయాలి. 

నాకు శెలిసిన (ప్రచురణక ర్తలతో సంప్రదించాను. “నవలలయిశతే పోతాయి. కవిత్వం 

అమ్ముడు పోదు. అందులోనూ స్వర సహితంగా అచ్చు వేయాలంటున్నారు. లాభం లేదు.” 

అన్నారు బా లామంంది. 
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ఈ రకమైన _పయశ్నాలతో ఒక సంవత్సరం గడచింది. శమ తప్ప ఫలితమేమీ కన 
పడలేదు. స్వయంగా ము[ధించడం గురించి, ఆలోచించాం. (వెస్ నుంచి అంచనాలు అవీ తెప్పిం 
చాం. ఒక్కో సంపుటం వేయడానికి కనీసం, 80 వేల రూపాయల నా కావాలి. 

నాకు నన్నిహిత్తులెన శాసన సభ్యులతోనూ, పార్లమెంటు సభ్యులతోనూ, మంతి 
వర్గ సభ్యులతోనూ, ఈ |పచురణశు గురించి (ప్రసావిం చినప్పుడు, అందరూ మాక్ళపిని అభినందిం 
చారు. కొంతమంది, ఆర్థికంగా కూడా సహాయ వడళామన్నారు. అయితే ఇలా చందాల మీద 

అన్నమాచార్యుల రచనలు స్వర సహితంగా అచ్చు వేయడం ఆయనను అగౌరవ పరచినట్లవుతుం 
దనీ, ఆ (పయత్నాన్ని ఏరమించాం. 

కానీ - అన్నమయ్య ఊరుకోలేదు. ఆయన రచనలు నన్ను వెన్నాడుతూనే వున్నాయి. 
అనేక సందర్భాలలో ఆ మవోకవి చిత్రించిన వర్గ చితాలు, నన్ను స్థిమితంగా ఉంతనీయడం 

లేదు. నావరకూ నేను వాటిని తనివితీర చదువుకొన్నాను. కాని - నాచుట్టూ వున్న వారు కూడా 

ఆ రచనలు చదివి ఆనందించాలి గచా |! 

ఏమిటి చేయడం ? 

19/6 వ సంవత్సరంలో, ఖమ్మం జిల్లా వెళ్ళినప్పుడు, ఆ జిల్లా కలెక్టరును కలును 
కొన్నాను. (శ్రీ పి. వి. ఆర్. కె |పసాద్గ౧*రు, నాకు మకీ [కొత్తవారు కాదు. శ్రీ పి. వి, 
నథసింహో రావుగారి వద్ద, అంతకు ముందే వారినీ చూశాను. వారే ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టరుగా 
ఉంటున్నారని అప్పటిదాకా నాకు తెలీదు. జిల్లాతో అమలు జరుగుతున్న కార్య[కమాలను 
గురించి వారు వివరించారు. 

ఆ (పసాద్ గారు, తిరుమల తిరుపతి దేవస్టానాల కార్యనిర్వహణాధి కారిగా ఉన్నారని 
తెలిసినప్పుడు = అన్నమాచార్యుల రచనలను, సంస్కరించి పు న్తకాలుగా (ప్రచురిస్తున్న దేవస్థానం 

వారే, స్వర సహితమైన అన్నమయ్య రచనలను కూడా (పచురించడం సముచితంగా ఉంటుందని 
నాకు తోచింది. | 

అయితే 1979 మార్చి 4 వ అెదీదాకా, (శ్రీ (వసాడ్ గారిని కలునుకోవడ మే సాధ్యం 
కాలేదు. ఆ రోజు అదివారం స్వామివారి దర్శనం చేసుకొని, కుటుంబ సభ్యులతో కింది తిరు 
పతికి వచ్చాం. (శ్రీ | పసాద్ గారిని ఇంటి వద్ద కలుసుకొన్నాను. పాత జ్ఞాపకాలతో కాసేపు కాల 
'షేపం. ఆ తరువాత మంచాళ వారి కృషిని గురించి వివరించాను, 

"'డబ్బుమీద ఆపేత లేదు. మాకు అవసరంలేదు కూడా. జగన్నాధరావుగారి కృషి 
అలా మూలపడి వుండటం మంచిది కాదు. అన్నమయ్య రచనలు మీరు _పచురిన్తూ నే ఉన్నారు. 
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స్వరన హితంగా నేయడంవల్స రాబోయే తరాలవారికి గొప్ప ఉపకారం చేసిన వారవుతారు.” 
అన్నాను వారి జవాబు కోసం బిక్కు బిక్కుగా చూనూ. 

ఒక్కా. నిముషం ఆలోచించి, ఓ నిశ్చయానికొచ్చిన వారిలాగా తలపంకించా రాయన. 

తల్ల మంచిది భరద్వాజగారూ ! ఒకో, సంపుటానిక య్యే ఖర్చులో కొంతభాగం నబి 
డీగా ఇవ్వడ మో, లేదా దెవస్టానం వారే అచ్చువేయడ మో... ఏదో ఒకటి తప్పకుండా 
చెద్దాం,” అని నాకు మాట ఇచ్చారు [పసాద్ గారు, 

ఈ సంగతులన్నీ, జగన్నాధరావు గారికి, పురుషో త్తంగారికి చెప్పినప్పుడు వారు 
పరమానంద భరతులయ్యారు. సంపుటాలను సిద్దం చెయడంలో, మిగిలివున్న చిన్న చిన్న పనులు 

రూడా పూ _ర్టిచేనుకొన్నాం. ఈ సంపుటాలను తీనుకొని 1979 మార్చి 26వ శదీ సోమవారం 

నాడు, తిరుపతిలో (శ్రీ |పసాద్ గారిని మేము ముసురమూ కలిశాం, (వాత | [పతులను (పసాద్ 

గారికి చూపించాం. అరగంటసేపు అన్నీ వివరాలు మాట్లాడుకొన్న తరువాత ము దణా బాధ్య 

తను దేవస్థానం వానే వహిుంచడానికీ, అ అచ్చుపని మాతం పాదరాబాదులో జరపడానికి నిర్ణయం 

జరిగింది. అగటి 3కప్పుజే అధికారులకు తగిన ఆదేశాల ను, (శ్రీ (పసాద్ గారు పంపించారు... 

అప్పటిగ్గానీ పాణం కుదుట పడ్డది కాదు. అన్నమాచార్యుల రచనలు, న్వర నహి 

తంగా వెలువడాలని, ఎందుకనుకొన్నానో, ఎందుకంత తాపత్రయ పడ్డానో నం|గవాంగా మనవి 

చేసాను. 

సామాజిక జీవితం ఒక (ప్రవావాం వ టిది. ఈ |పవాహ వేగం అన్ని దశల్లోనూ, 

ఒక్కాలాగానే ఉండదు. ఒక దశలో కనులు మిరుమిట్లు గొలిపే ఉత్తు.గ తరంగా "లతో, దరు 

లొరసి పారుతూ ఉండవచ్చు. మరొక దళలో నుడులతో నురుగులతో, పరుగురిడుతూ ఉండ 

వచ్చు. ఇంకోక దళలో కదులుతున్నా, కదలనకు కనిపించవచ్చు. వేరొక దశలో బొత్తిగా 

క దలి కే లేకపోవచ్చు. కానీ కదులుతున్న [భమ మాతం మనకు కలగనూ వచ్చు. ఈ చివరిదశ 

(పమాదకరమైనదని సాంఘిక శాస్త్ర వేత్తల ౨. 

“కదలిక” చై తన్యానికి పతి: తనం జీవలకణం, సావు “జిక జీపేత వాహాని కదలి 

కను కోల్పోయిందం యే, అది జేవ లవణాలను పోగ? "టుకొంటూ ఉన్నదగ్నమాట. ఇలా పోగొట్టు 

కోవడం ఆరోగ్యకరమై న పరిణామం ఎంత మ్యాతం దు. 

అయితే ఈ పరిణామం ఎందుకోన్తుంది * ఈ _వశ్నకు కొ_స్త విపరంగా సమాధానం 

చెప్పుకోవలసి ఉన్నది. 
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చే_తన్యం జీవలవణ మనుకొన్నాం. ఈ బీవలతణం వరిణామశీలమయింది. ఈ వ! 

గనామం, అన్ని వేళలా మనకు కావలసినట్టుగా నే ఉండదు. చాలా సందర్భాలలో మనకు అన 

కూలంగా మలచుకోవడానికి [పయత్నిసాం. అది కష్ట సాధ్యమయినప్పుడు, మార్నుకు అను 
గుణంగా మనల్ని మనం మలచుకోవడానికి [పయత్నిసాం. ఒక దశలో అదీ, ఇదీ కూడా సాధ్యం 
కాకపోవచ్చు, 

సామాజిక జీవితంలోని మరొక ఉత్తమ లక్షణ మేమిటంశే, మార్పుకు అనుకూలంగా 
తను మారడమే కాకుండా, ఆ మార్చును తనకు అనుకూలంగా మలుపుకొ నేందుకు బృహత్త 
మైన కృపి జరగడం. ఈ కృపి ఒక కొత్త ఊపును, తూగును, శకి ని, వేగాన్ని సంఘజీవిళ్ 
నికి సర్మక్రమింప చే స్తుంది. “ఇదంతా ఫలానా సమయంలో జరుగుతుంది" అని ఖచ్చితంగా చెప. 
డం సాధ్యం కాదు. “ఎప్పుడు అవసరమెళలే అప్పుడు జరుగుతుంది అని మాతం ఖచ్చితంగా 
చెప్పుకోవచ్చు. (పపంచ చరితను పరిశీలించి చూ స్తే మహామహుల అవతరణ ఎప్పుజెప్పుడ 
జరిగిందో ఎందువల్ల జరిగిందో సులువుగా తెలుస్తుంది. 

ఒక కృష్ణుడు, ఒక బుద్దుడు, ఒక ఏను క్రీస్తు, ఒక శంకరాచార్యులు, రామాను: 
మధ్వాచార్యులు తగిన తరుణంలో ఆవిర్భపించారు. ఆవిర్భవించి, తమ బాధ్యతను నిర్వహి 
బారు, 

తాళ్ళపాక కవుల, ఆవిర్భావానికి కూడా ఇటువంటి చారి తకమైన కారణాలే క 
16వ శతాబ్దినాటికి దేశమంతటా మహమ్మదీయుల పరిపాలన అలముకొన్న( 

ఒకటి రెండు చోట్ల “స్వతంత9” ,పభుత్వాలున్నా, ఆ స్వతంతం నామ మాత9మయిందే! దే 
పజల మీద-మవామ్మదీయ, సంస్కృతీ సంప౦9)' చాయా"ల (పభావం గాఢంగా ఆవరించి ఉన్న! 
దీనికి తోడుగా కుతీంభరు లెన మత పిచారకుల కారణంగా నిరర్ణళమైన, శుష్క మైన 
ఆడంబరాలు, ఆచారాలు మాతు మిగిలి, మతం ని'ర్రెశించిన ఉన్న తోన్న త సిద్రాంతా! 
మరుగున పడిపోయాయి. “'మమాత్మా సర్వభూ తాత్యా' అన్న ఆర్యో క్రి ఒక “ఉ క్రి గ ఓ 
నినాద సదృళంగా మాతమే మిగిలిపోయింది “సర్వే జనాన్సుఖినోభవంతు' అన్న మహాదా 
యం కుంచించుకొని, మరీ కుంచించుకొని, ఇంకా ఇంకా కుంచించుకొని చివరకు 'సర్వజనుల 
అంశు, “తనూ తన బంధు వర్గమూ అన్న అధమస్థాయికి చేరుకొన్నది. అంశే _ వే 
బుషులు, ఏ ఆశతో, ఏ ఆశయంతో, ఏ దూర దృష్టితో, ఏయే విషయాలను వగికిపాదిం చారో 
ఏయే నియమ నిబంధనల్ని ఏర్పరచారో, అవన్నీ స్యార్థపరుల, సంఘ దో”హుల, కుతింభరు+ 
దురహాంకారుల, వికృతి నిర్వచనాలకు లొంగిపోయాయి. పతిపాదకుల చిత్తశుద్ది నే శంకిం 
వలసిన దుస్థితి కూడా సంభవించింది. 

పడతాయి. 

కులాల మధ్యా, మతాల మధ్యా అంత రాతు పెరిగిపోయాయి. మూఢనమ్మకాలు, అం 
విశ్వాసాలు వీస్తరిల్లాయి. “లో బతుకు” స్వచ్చంగా శుద్దంగా ఉండాలన్న ఆలోచన..అడుగ. 
పడిపోయింది. స్వచ్చంగా శుద్దంగా ఉన్నట్టు నటిస్తున్న వారికి గౌరవమూ ఆదరమూ లభి! 
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సన్నాయి. ఎన్ని పాపాలు, అన్యాయాలు, అధర్మాలు, అకృత్యాలు చేసినా, ఒక ఆరాధన 

తోనూ, అన్నదానంతోనూ, య ్ఞంతోనూ, యాగంతోనూ, సమ _స్సపాపాల నుండి బయట 
పడవచ్చునన్న భమను ఈ స్వార్థ పరులు కల్పించారు. “య శం యాగం అన్న పదాలకు 

గల అర్థాల నే తమకు అనుకూలంగా మార్చివేశారు. 

ఒక్కసారి - ఆనాటి సామాజిక వాతావరణాన్ని పరిశీలించుదాం. వేద బుషులు 

పితిపాధిం చిన “సర్వమానవ సమానత్వ” సిద్దాంతం, శుష్కించి, నినాద సదృశమయింది. దైవ 

చింతనిలో దె వమూ చింతనా కూడా లోపించి, అర్హరహితమైన అడంబ రాలు, అట్టహాసాలూ 

మాతం మిగిలాయి. కులాల మధ్యా; మతాల మధ్యా అంత రాలు పెరిగిపోయాయి. మూఢ 

నమ్మకాల అంధ విశ్వాసాల ఊబిలో నమాజం కూరుకుపోయింది. ఈ ఊబిలోంచి, సమాజం 

వెలికి రావాలి. అలా వెలికి తీయవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఉన్నది గనుక నే ఒక అన్నమయ్య, 
ఒక వీరబ9 హాం దస్వామి ఆ తరుణంలో ఆవిర్భవించారు. 

కొంచెం ఇంచుమించుగా ఈ ఉభయులూ 15-16 శతాబ్లి కాలంవారే. ఉభయుల 

లఖ్యూలలో కన్నా. ఆ లవ్య సాధనకు వారు అవలంబించిన పద్దతులలో మనకు పోలికలు, 

అగ్గలంగా అగపడుతాయి. ఉభయులకూ సామాజిక ఠుగగుత ఏమిటో తణ్ణింగా నే తెలును, 

పేర బ9) ప్మాం[ద స్వామివారు, బోధించడ మే కాదు; తమ బోధనలను, ఆచరించి 

మరీ చూపించారు. కుల మత, భేదాలను నిరసినూ తమ తత్వాల ద్వారా (పచారం చేస్తున్న 

తరుణంలోనే, ఆ సిద్ధాంతాలను అక్షరాలా ఆయన పాటించారు. ఒక కక్కుయ్యను, ఒక సిద్ద 

య్యను మరెందరో వివిధ వర్గాల వారిని శిష్యులుగా స్వీకరించి, భగవదా రాధనకు అందరూ అృర్థు 

లేనని రుజువు చేశారు. అంతవరకూ, సమాజం నడ వి” తీరును, నమ్మ గంగా పరిశీలించి, ఇక 

ముందు ముందు మానవ సంఘ త రీతిగా ఉండ బోజం.-దో గూడా ఆయే ఖచ్చితంగా అ౭చని* 

వేశారు. 

విద్యా వంతుల శాతం, బహు తక్కువగా వున్న రోజులవి, రాకపోకల సదుపాయాలు 

కూడా అంతంత మా(తంగానే ఉండి ఉండాలి, తను చెప్పదలచుకొన్న విషయాలకు విసృత 

(పచారం కావాలి. కావాలంశే అవి అందరూ నులువుగా గు ర్రుంచుకొ నే భావలోనే ఉండాలి. 

కీర బ్ర హౌం|ద్ర స్వామీవారు--సరిగా ఈ సనే చేజారి. అప్పటి (ప్రజలు వాడుకో నే భాషలో, 

సులభంగా పాడుకొని గల రీతిలో స్వామివారు. శఇా-జ్తాన తత్వాలను రచించారు. వా? 

ఆయన స యంగా గానం చేశారు. తన శిష్యుల. "స రు, జ శిష్యులను, తెలుగు సేద 

నాలుగు చెరగులకూ పంపి ప్రచారం చేశారు. 'కావ్యభావ స్వామి వారికి తెలియక కాదు. 

తాము చెప్పదలచు కొన్నది సామాన్య (ప్రజలకు. ఆ (పజలేమో నిరక్షరాస్యులు. కనుక వారికీ 

"తెలిసే భాషలోనే చెప్పాలి. తెలిసే భాషలో, వారు అరిగించుకోగల భావాలనే చెప్పాలి. 

తమకు తెలిసిన దంతా వారికి చెప్పడం ముఖ్య మె. అంతకన్నా ముఖ్యం వారు తెలుసుకో వలసిన 
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దాన్ని వారు తెలునుకోగల భాషలో చెప్పడం. ఈ ముఖ్యాంళాన్ని విస్మరించి, ఏమి చెప్పినా, 
నిరర్ధక మేనని, వీర బ్రహ్మం ద్ర సామి వారికి స్పష్టంగా తెలుసు. కాబశనై స్వామీ వారు (పజల 

కోసం, (పజల భాషలో రచనలు చేశారు. ఇలా చెయ్యడం ఉత్తమ కవుల లతణం౨, 

అన్నమాచార్యుల వారిలోనూ మనకీ లక్షణమే కనబడుతుంది. అయితే వీర 
(బ పార్టాంద స్వామివారి లక్ష్యం వేరు. అన్నమయ్య లక్ష్యుం చేరు. (బహ్ముం గారి లక్యుం 

“మానవులందరూ సమాన మేి నన్న సర్వ సమతా వాదాన్ని (పచారం చేయడం. నిర్టవమూ, 

నిరర్ణక మూ, నిష్ప యోజనమూ అయిన జాహినలాడంబ రాలను పరిత్యజించమని, 'అతసకుద్ది' ని 

సాధించమని, స్వామివారు ఉద్బోధించారు. ఈ దృష్ట్యా వీర |బహ్మం(ద స్వామి వారిది సంస్క 

రణ మార్గం, 

రాగా = 

అన్న మయ్యది భక్తి మార్గం. ఆ భ కి లోనూ శృంగార చాయలు ముద్దినును రంగు 

ల్లోనూ మసకలాడడం మవం గమనించవచ్చు. అర్దరహితమైన ఆచారాలను ఆచార్యుల వారు 
కూడా నిరసించారు. భగవంతుడు, వదో ఒక వర్గం వారి స్వంతం కాదని, ఏదో ఒక దేవాలయంలో 

మా(త్రమే ఉండడని, అన్నమయ్యవారు మనసారా విశ్వసించారు. ఈ చరా చర జగత్తంతా 
భగవంతుని మయమే నని అన్నమయ్య గారి వగాఢ విశ్వాసం. 

“వారి నీ మయమే అంళాొను” పుటి రచనలు ఇందుకు ఉదావారణలు. “మానవు 

లందరూ సమానమే" నని వీర |బహ్మేంద స్వామి వారు చెప్పగా, అందరిలోనూ భగవంతు 
డున్నాడని అన్నమయ్య వారు చెప్పారు. ఉభయులూ, బాహి రాడంబరాలను నిరసించిన వారే. 

ఉభయులూ అత్మళుద్దికి అత్యధిక | [పాముఖ్య మిచ్చిన వారే. ఉభయులూ తమ తమ లజ్యాలను 

సాధించడానీకి, చా దాపుగా ne తరవో మాళ్షాన్ని ఎన్ను కొన్న వారే. 

(పను తానికి అన్నమయ్య వారి రచనలను పరిఫకీలించుదాం- 

సంగీత మథ సాహిత్యం సరస్వత్యా 8 _స్తద్యనయమ్, 

పక మా పాత మధురమ్, అన్య దాలోచనామృతమ్. 

సంగిత సాహిత్యాలు రెండూ సరస్వతికి సవాజాలంకారాలే! వినగానే వీనుల విందు 
సేది సంగీతమై తే ఆస్వాదించిన కొద్దీ అమృశాయ మానమయ్యేది సాహిత్యం. అయితే రెంటికి 

బాలా భేదం వుంది, మొదట సంగీతాన్నే తీసుకొంచాం. సంగీత మంటే "సమ్యక్ గీత0 __ 

“చక్కగా పాడబడింది అని అర్థం, చక్కగా పాటడం అనేది ఏ కొందరికో నహాజంగానే అవ్చినా 
సర్వసామాన్యంగా అది గురుకు ళూషతో రావలసించదే. అంశేకాదు సంగీతాన్నొ క శాస్త్రంగా 
సాధించినా, సవాజమూ, (శ్రావ్యమూ ఐన కంఠన్వరం లేకపోతే ఆ సంగీతం రాణించదు. 
వాద్యాలతో కూడా సంగీతాన్ని సాధించవచ్చు. వాద్య సంగీతానికి కంఠస్వరం (గాత్రం ) 
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ఎలా ఉందన్న (పస క్లే ఉండదు. అయినా వౌద్య సంగీతం కూడా గాత సంగితవు అడుగ 

జాడల్లోనే నడుస్తుంది. కాబటి అది శాస్త్రో కంగా నేర్చుకో వలసిందే. 
A) er) టె 

ఈ సంగీతాన్ని అధ్యయనం చేసి, (శ్రావ్యంగా పొడినా వాద్యాలతో వినిపించినా జన 

తన్మయులౌతూ ఉంటారు. ఈ తనన్టియత్వం అందరికీ అనుభవంలో ఉన్నా, అందులొ 

శోంతల యోగ్యతలను బట్టి తారతమ్యం ఉండకతప్పదు. (శ్రోత నాగరికుడై ఉండి, అతనిల్ 

ఏమా(తం సంసా్కారం ఉన్నా సంగీతం అతడిని అలరించి లీరుతుంది, శోతకూడా సంగ! 

విద్వాంసుడై శే ఇక సందేవామే లేదు. 

ఇక సాహిత్యం సంగతి ఆలో చిద్దాం. ఇది రన స్ఫూర్తిని కలిగించే శద్దారా 

సమ్మి (శ్రణం. _ వివిధ పిబంధాల్ల్ోో వివిధ రసానుభవం మనకు (సహృదయులకు) కలుగుతు 

ఉంటుంది. 

సంగీతాన్ని విన్నట్లు అందరూ సాహిత్యాన్ని వినలేరు. విని ([పయోజనం అ 

కూడా. దానికి ఇంతో అంతో “యోగ్యత ఉండి తీరాల్సిందే! ఇంక ర సాస్యాాదం అన్నా 

దానికి | శోతలో ఎంతో అనుభవం సవ్భాదయత కావాలి. ఇంక సాహిత్య రూపాలైన శకాః 

నాటకాలు రచించాలంశు దానికి. వీటన్నిటికి తోడు |పతిభ కావాలి. ఆ విధంగా సాహి 

మార్గం కొంత జటిలమనే చెప్పాలి. 

ఈ అభిపాయాన్న నీలకంఠ దిడితుడు భంగ్యంతరంగా ఇలా చెబుతాడు. 

“కరం గతం కుష్యతి క ర్ల ఏవ 
౬ లం 

సంగీతకం _సెకతవారి రీత్యా, 

ఆనందయ త్యంత రను|[పవిశ్య 

నసూ_క్తిః కవే నేవ సుధాసగంధా" 

సంగీతం చెవిలో పడీ పడగా నే ఇసకలో నీరులా ఇంకి పోతుంది, అదే కవి నూ 

అయితే చెవిగుండా అంతఃకరణంలో ప వెశించి అమృతాయమాన మై ఆనందింప జేస్తుంది, 

ఆయనే మళ్ళీ ఇలా అంటాడు. -- 

“గాయంతి వీణా ఆపి చేణజవో౬పీ 

జానంతి బాలా ః పళువో౭పి చేదమ్ 

కావ్యాని కర్తుం చ పరీడితుం చ 

ద్వితా9 భవేయు ర్నతు వా భవేయుః * 
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“అశేతనాలై న వీణ, మురళీ కూడా పాడగలవు, వివేకమే లేని కశిళశువులూ, పశువులూ 
కూడా పాటల్ని అర్థం శేనుకోగలవు. కాని కావ్యాలు రచించాలన్నా, అందులోని రసాన్ని 
ఆస్వాదించాలన్నా యోగ్యులిద్దరో ముగ్గురో ఉండవచ్చు, ఉండక పోవచ్చు” అంటాడాయన 

అది నిజమే. సంగీతానికి సాహిత్యం అండ ఉండాలి, లేకపోతే ఆ సంగీతానికి జీవం 

ఉండదు. కాబశ్లే |పముఖనాద బహ లుగా పేరు పొందిన వారంతా శమ సంగీతానికి, 

భగవంతునివై తమకు కల భక్తి |పవత్తులకూ వాగూగపాన్నిచ్చి, సరస్వతీ సమారాధకులై నారు, 
వారి సంగీళానికి ఆధారంగా నిలిచిన వారి నూ కులు (కోతల హృదయాల వె చెరగని ముద 

వేశాయి. వారిని తరింప జేశాయి! 

ఈ దృష్టితో ఆలోచించినప్పుడు మనకు తాళ్ళపాక కవుల పద సాహిత్యం అటు 
రోత పేయమైన సంగీతానికి, రనభరితమైన సాహిళ్యానికి కూడా పెన్నిధి అనిపించకమానదు. 
అందునా అన్నమయ్య సాహిత్యం సంగతి సశేసరి, ఆయన తన కాలంలో జనులు మాటలాడు 
కొనే వాడుక భామలోనే రచనలు చేళారు. అలాగని ఆయన సామాన్య జ్ఞానం కలవాడని 
మనం (భ్రమ పడేపని కూడా లేదు. సంస్కృతంలో నెతం చాలా కీర్తనలు రచించాడు, 
సంస్కృృతాంధా”ల మేలికలయికతోనూ కోకొ ల్లగా కీర్తనలు | వాశాణాయన. పరిణతి నందిన 
అన్నమయ్య |పతిభ భక్తి భరితమె, [పజల భాషగా రూపొంది అభీష్ట డై వపు ఆరాధనంలో 
అంకిత మైంది. 

అన్నమయ్య జన్మస్థలం తాళ్లపాక. ఇది ఇప్పటి కడపజిల్లా రాజంపేట తాలూకాలో 
ఉంది. లక్కమాంబ ఈయన తల్లి, నారాయణ నూరి ఇతని తం|డి. 

కారణ గుణాలు కార్యానికి సర్మకమీస్తాయంటారు. అన్నమయ్య బాల్యం నుంచీ 
ఏడుకొండలవాని భక్తుడే. కవిత్వ శక్కి కూడా అతనికి పూర్వ సుకృతం కొద్ది బాల్యం లోనే 
కలిగింది. విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడే అతడు కవిత్వం కటి, పాట పాడితే జనం మెచ్చు కొనేవారు. 
అయితే ఈయన మననెప్పుడూ భగవన్నిష్టమె ఉండేది, ఆయనకు వెంక శేశ్వ్యరుడు ఆపద 
మొక్కులవాడు కాదు, ఆరాధ్య దైవం. ఈయన కూడా భగదను[గవాంతో తన కబ్బిన కవితను 
నరాంకితం చేసి వ్యర్థ పుచ్చక (శ్రీనివాసుని సేవించి దానికీ, తనకూ కూడా సార్భకతను సంత 
రించుకొన్నాడు. 

అన్నమయ్య వై పవ మతావలంబి. ఈ విషయ మా యన కీర్తనలలో చాలా చోట్ల 
మనకు కనిపిస్తుంది. చూడండి. 

1. సహాజ వెషప్ణవా చార వ ర్రనుల 

సహా వానమే మా సంధ్య 

మతి రామానుజ మతమే మాకును 
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చతురత మెరసిన సంధ్య' 

అనే కీ ర్రనా, 

2. ఆకాళ మడ్డమా అవ్వల యు నడ్రమా 

(శీ కాంతు భజియించు సేవకులకు 

పరమ పద మడ్డమా బ9వోగ్టండధరుడై న 

ధర వెంక కేశ్వరుని చాసులకును 

ఇరవై న లోకముల నన్నిటా భోగించి 

వరుసలను వవారించు వర చె_ప్పవులకు. 

అనేది, 

లి ఈతని కరుణనేకా యిల వై ప్పవుల మైతి 

మీ తని వల్లనే కదా మీ తిరుమణి 

ఈతడే కా వుపదేశ మిచ్చె నహ్లాతర మం|త 

మితడే రామానుజులు ఇహా పరదై వము 

అ నేది, 

ర్వీ, నిత్యులు ముక్తులు నిర్మల చిత్తులు 

నిగమాంత విదులు వైవ్వవులు 

ఇతాందులు ఈయన వె షవ మతనుడచనేందుకు పరమ నిదర్శనాలు. 
ధీ వ్ర థి లి 

భ కి అంశ అనురాగం, భగవంతునియం దమిత [పేమతళో ఆయన స్వరూపాన్ని 

నిరంతరం ధ్యానం చెయటం భక్తి. బిజేక చూడామణిలో- 

మోకు సాధన సామ[గ్య్యాం భ క్రి రేవ గరీయసీ 

స్వస్వ రూపాను సంధానం భక్తి రిత్యభి ధీయశే 

“మోశాన్ని సంపాదించటానికి కావలసిన సామగ్రిలో భక్తియే గొప్పది. పరమాత్మ 

స్వరూపాన్ని అనుసంధించటం (ధ్యానం చేయటం) భ క్రి” అనీ చెప్పబడింది. (పతి వ్యక్తీ తానా 

చరించ వలసిన కర్ణల్ని ఏమరక ఆచరించాలి. దానివల్ల మనస్సు నిరశ్రలమై ఇవా మనిత్యమని, 

పరమే నిత్యమని నిత్యా నిత్య వివేక రూపమైన జ్ఞానం కలుగుతుంది. అజ్ఞానం వల్ల , తపస్సు, 

భగవద్ద్యాన్నం, సంకీర్తనం మొదలై న పద్దతులతో తన్మయీ భావం పొందటం భక్తీ. ఈభ కివైన 

చెప్పినట్లు కరశ్చజ్లానాలు రెండూ పూ ర్వాంగాలు సనకసనందనాదులు తపోధ్యానాదుల చేతా నంద 

గోపికాదులు సంతత భగవన్నామ సంకీర్తనం చేతా తన్మయో భావాన్ని సాధి స్తే అన్న మయ్య 

సంకీ ర్థన నూగ్గాన్ని ఆ(శయించి తరించాడు, 
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అన్నమయ్య సంకీర్తనలు ఆధ్యాత్మిక -- శృంగార సంకీర్తనలని మనకు రెండు విధా" 
లై నవి కనబడతాయి. భగవంతుని కా_్ల్విక రూపాన్ని దర్శించి అన్నమయ్య చేసినవి అధ్యాత 
సంకీర్తనలు, వీటిలో కొన్ని జీవుల సంసార శ్లేశాలను, వాటిని గడిచే భగవంతుని రతకునిగా 

భావించటమనే ఉపాయాన్ని తెలియ సాయి. 

[ 

ఉదావారణకు : 

ఇం వే ఇంతే ఇంకా ఎంత చూచినా 

చింతల చిగురు అక్కి. చేగదేరి నట్లు 
KX X X 

ఆనిన నంసారమున నలయికలే సెక్కు. 
X X X 

పూని వారి జేతులార బూజించు టొక శు 
xX X X 

చనవై (శ్రీ వె.కశుళు శరణను టొక్కశు 
పని వడి చెరకున బండు వండినట్లు 

కొన్ని సంకీర్తనలు స్వామి దివ్య స్వరూపాన్నిలా వర్ణిస్తాయి. 

అరుదైన శంఖ చ|శాదు లిరుగడ గంటి 

సరి లేసి యభయ వా సము గంటిని 
తిరు వేంకటా చలాధిపుని జూడగ గంటి 

హారి గంటి, గురుగంటి, నంతట మేలుకంటి. 

ఇది అన్నమయ్య కలలో దర్శించిన స్వామి రూపం. భగవంతు డెక్కడ వున్నదీ ఇదమిత్ల 
మని తెలియక తికమకపడి చివికి వెంకటాదివై ఉన్నాడని తెలిసి సేవించి నాడట అన్నమయ్య. 

ఇది కల్ల యనళాదు యిది నిశృయింపరాదు 

పదిలాన గొలువగా _పత్యవమ య్యేవు 

యెదలో నుండుదువని యివన్ని వేదాలు చెప్పగా 

వెదకి ధ్యానము నీతు వెన గనుగొంటలేదు. 

Xx Xx X 

అంతటా నుందువని [వహోదుడు చెప్పెననగా 

చింతించి పట్టదలతు చేతికి చిక్కుట లేదు. 
సంతత జ్లానాన నీ నాకారమున్నదందురు 

మంతనాన విలు నొక మాట వినబడదు. 
X XxX X 

యివల (శ్రీ వేంకటాది నిరవై నీ వున్నాడవు 
తివిరి సేవించితిమి (దిష్టమాయ మాకు, 
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అన్నమయ్య భగవంతుని యందు నాయక భావాన్ని, తనయందు నాయికా భావాన్ని 
ఆరో పించుకొని చేసినవి శృంగార వర్ణనలు. ఇందులో వివిధ నాయికలు, వారికి _ వెంక శుళునికీ 

కల [ఎమ టా పణయకలహాం మొదలె న శృంగారము ౦ఆా వాద్యంగా ముచ్చటించ బడింది. 

ఆమె విరహోత్కంఠిత,. స్వామి వచ్చునని వేచి వేసారినది. సమయానికి స్వామి 

రాలేదు. రాతి గడచి తెల్ల వార నున్నది. అప్పటికి స్వామి వచ్చెనట. 

ఉదయాది ఆలుపాయు నుడు రాజు కొలువీడె 

అద నెరిగి రాడాయ నమ్ము నా విభుడు. 

చన్ను లె ముత్యాల సరులెల జల నాయేె 
టె ౧౧ య 

కన్నులకు గప్వొదవె గాంత నాకివుడు 

క 'న్నే కలువల జాతి కను మోడ్చినది మీద 

వెన్నెల వేసంగి మొగ్గ విక సించేగద పె 

X X X 

పన్నీట జలకనూర్చి వచ్చ కపము మెత్తి 

చెన్నుగం గొప్వున విరులు చెరువం దుకిమి 

ఎన్నంగల తిరు వేంక శుశుం డిదెననుం గూడే 

కన్నుల మననునుం దనియం గరుణించె గదవె 

“ముగ్గ ఐన నాయిక యొకతె స్వామితో ఇట్లా అంటున్నది-- 

ఊరకుండనీరా మమ్ము నుడికించ కా 

గారవించె నీ నవ్వు గాలమువో నాకు 

చిరుత నవ్వు నవ్వగా చెక్కు నొక్కి యెత్తి నన్ను 

కరిచేవు మరికొంత కారింపేకాదా 

తరి నీ మననునను దలచినట్లుండు 

గురిగా నదివో నాకు గుండెలోని అమ్ము. 

మంచము వై నుండగాను మచ్చిక నొ వ్ ద్ద బండి 

ముంచి చేయి వేసే వది మోపే కాదా 

యెంచే నీకు జూడ నది యిచ్చక మెనట్లుండు 

శెంచ రాని పొద్దు పొద్దు దిగులువోనాకు 
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| భమసి సనేండగాను పట్టి నన్ను గెగలించి 

తమ కించే ఏది గొంత తగులే కాదా 

అమర (శ్ర వేంకశుశ ఆదరించి కూడిశివి 

చమటలు నీకుగాని సేసలు వో నాకు. 

శ్రే ఒక ఖండిత నాయిక తన 1పియుడు (శీ, వెంక శుశంరుడు వచ్చుచుండగా తన ఇ క్ర & () టి ఎ 
చెలితో పమన్నదంకశు-ా- 

అ మాట మీ శెరగ రాతడె కాని 
తామసించినాడ నుండె తన శేలె వెరపు 

విచ్చేయు మనవె విభుని నిక్క_డికె 

యిచ్చటనే విన్నవించె నేమి గల్లాను 

ఘుచ్చట తీరదు తన మొగము చూచిన దాకా 

తచ్చి వేసి నేనుండగ తన శేలే వెరపు 

తప్పక చూడుమన వె తానిన్హై నా దిక్కు 

యిష్పుడె మంచిది సేసె నేమి గల్లాను. 
దప్పి వోదు నేడు నాకు తనతో మాటాడుదాకా 
తప్పు లెల్లా వొప్పులయ్యా తన శేలె వెరపు 
తలచు కొన్మునవె తన పొందు నా పొందు 

'యెలమ్ గాగిట దీశ్చె నేమి గల్లాను 
అలమె (శ్రీ వెకశేకు డందుకే మెచ్చినదాకా 

తల వంచుకున్నాడు తన శేలే వెరపు. 

మొదలై న శృంగార కీ ర్రనలు మధురంగా వుంటాయి. 

ఈయన భాష చాల వరకు |గాంధిక-వ్యావవోరిక భాషా సంకీర్ణం. సాధారణంగా 
(గంణాలలోని భాషకు, వ్యవహారభావకు మధ్య చాలా భేదం ఉంటుంది. కాని ఆ అంతరానికి 

సడుమవారధిని సిర్మింశాడన్నమయ్య ! ఈతని కవిత్వంలో భక్తి పారవశ్యంతోణాటు, భాషా 
వైశిష్ట్యం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. ఈయన [పయోగాలు, సామెతలు నాటివ్యవహోర 
భాషకు నిదర్శనాలు. ఉదాహరణకు - 

చదురాలు, బాలులాల, తమ్ములాల, ఆయ, కూడుక, అప్పన, చింక, నిలచీను, 

ఓర్చీను, మొద్నలెనవి, దుర్భాషమాటలు, నిత్యకొ త్తలు (ఇది ఇప్పుడు గోదావరి జిల్లాలో 
|పయోగంభో ఉండే సర్వక ల్లవంటిది) వంటి పదాలు (పయోగాలు అన్నమయ్య కవితలో 

కోకొల్లలు. వు,వూ.వా. వోలతో మొదలయ్యే విధంగా వకార సంధి చేయటం ఈయన 

అలవాట్లు. ఇది కూడా ఉచ్చారణకు యధా తధమైన లిఖత రూపమై, 
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ఇలాగే అన్నమయ్య సామెతలలో కూడా అందె వేసిన చేయి ఆని చెప్పవచ్చు, 
ఉదాహారణకు 

కోమలపు మగవాడు కోలదు లరగునా 

మరిగించి కలిసిజే మరి చలి చాయచా 

చివురు బలిసితెనే చేగలై నిలువనా 
కూడు వండుట గంజి కొరకా 

వంటివి చాలా ఉన్నాయి, 

అన్నమయ్య వివిధాలాంకార రచనలో సిద్ద వాస్తుడు. అతని ఉపమకు ఒక్క ఉదాహరణ -- 

ఏమిగల దిందు నెంతగాలంబె న 

పామరవు భోగ మావదవంటి దరయ 

కొండవంటిది యాస గోడ వంటిది తెగులు 

'బెండువ:టిది లోని 'పెద్దతనను 

పుండువంటిది మేను, పోలించినను మేడి 

పండు వంటిది సరనభావ మింతయును 

కంచు వంటిది మనను కలిమి గల డంతయును 

మంచు వంటిది రతి (భమత వంటిది 

మించువంటీది రూపు మెలింతయును ముట్టు 

నంచు వంటీది దీని (పియ మెమి వాతి 

మొదలై నవి ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి. 

అన్నమయ్య "తెలుగులో ఎంత నుందరంగా రచించగలడో అంత హృద్యంగానూ 

సంస్కృతంలో కూడా కపిత చెప్పగల దిట్ట, 

ఓక ఉదాసనారణా= 

దేవ దేవం భజే దివ్య (పఖావం 
రావణాసుర వైర రఘుపుంగవం 

రాజవర శేఖరం రవికుల సుధాకరం 

ఆజానుబాహుం౦ నీలా భకాయం 

రాజాధి కోదండ రాబదిజూ గురుం 

రాజీవ లోచనం శరామచం[దం 
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నీల జీమూత సన్నిభ శరీరం ఘన వి 

శాల వక్షసంవిమల జలజనాభం 

కాలాహి నగవారం ధర్మ సంస్థాపనం 

భూలలనాధిపం భోగ శయనం 

పంకజా సన వినుత పరమ నారాయణం 

శంక రార్టి త జనక చాప దళనం 

లంకా విశోషణం లాలిత నిథీష ఆం 

“పంక శుళం సాధుఏబుధ వినుతం 

ఇలాంటి సంస్కృత కీర్తనలు ఈయన కృతుల్లో అనేకం ఉన్నాయి. అన్నమయ్య 

అంతటా భగవంతు నే దర్శింప గలిగిన దార్శనికుడు ఆయన ఇలా అంటాడొక చోట... 

వారి సమయమే అంతాను 

అరసి నీకు శరణనియ్హయెదమ 

X X X 
యెవ్యరి బొగడిన యెక్కడ నుండిన 

నివ్యటిల్ల నది సీ రూప 

నెవ్యదీర నిదె నిను విశ్వరూపు 

'డెవ్వల నని (శుతు లఅంవీ గాన 

తన పద సాహిత్యంలో భగ వత్సద పద్యాలను భజించి తన జీవితాన్ని ధన్యం చే 

కొన్న మవహాసియుశు అన్నమయ్య. ఆయన పద సాహిత్యంలో చాలా వరకు వలుగొందనా 

లుగెందవలసిన నిధి తరగకుండా ఉండనే ఉన్నది. 

నిజమే -- 

భూగర్భంలో నిషి ప్తమై వున్న సంపదను వెలికి తీసి 1పజలముందు ఉంచుతున్నాం 

నుంచిదే ! (పజా జీవనం, సుఖసంతో పాలతో కల కల లాడవలసిందె. అలాగే మరుగు పడిన 

సాహిత్య సంపదను కూడా మనం వెలికి తీయాలి. ఫీసి _ భావితరాల వారికోసం భ|దపరచాలి. 

తాళ్ళపాక కవుల రచనల్లో నిఘంటువుల కెళ్కాని పద సంపద చాలానే ఉన్నది. ఇప్పుడు బృవా 

చాంధి నిఘంటుని ర్యాణం జరుగుతూ ఉన్నది గదా! అప్పుడీ పద సంచయాల్ని అందులోకి 

చేర్చాలి. అన్నమయ్యను గురించి ఇంకా జరగవలపింది చాలానే ఉన్నది. అందులో కొంత 

భాగాన్ని మా జగన్నా ధరావుగారు విజయవంతంగా పూ ర్రిచేశారు. జేశారు గనుకనే వారిని 

కునస్ఫూ ర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. 
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అన్నవమాచార్యులవారి కీర్తనలు గాయనీ గాయకులకు చాలాకాలంగా తెలుసు, 

వారందరూ తమ తమ శ క్ష్యానుసారం ఆచార్యులవారి కీ ర్రనలను పాడుతున్నారు. రసహృద 
యులు ఆనందిస్తున్నారు. 

క్రీ 3, వేటూరి (పభాకరశ్వాస్త్రిగారు అన్వెషించి, శోధించి, మారుమూలగా పడి 
వున్న అన్నమయ్య పదసంపదను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు. ఆ కీర్తనలను సముచితంగా సంవ్క 
రించి తిరుమల తిరుపతి దెవన్టానం వారు పు_స్తకాలుగా [వకటిస్తున్నారు. కాని ఇవి “న్వరిసహితం 
కావు, 

ఒక కళలో విపులమైన (ప్రవేశం వుండడం వేరు. ఆ కళకు సంబంధించిన “శాస్త్రం” 
కూడా శెలిసిఉండడం వేరు, గొప్పగా కవిత్వం |ఛాసిన వారికి ఛందోవ్యాకరణాది శాస్త్రాలలో 
కూడా కుణ్నమైన [పవేశం ఉంటుందని అనుకోనవసరం లేదు. అలాగే గొప్పపండితులై న వారు 
కమ్మని కవితను అల్ల గలరని కూడా అనుకోనవసరం లేదు. 

కానీ, కవులకు-అంతో యింతో వాండిత్యము, పండితులకు పద్యం (వాయగల 

నై పుణ్యము ఉండవచ్చు. అటు కవితారచనలోనూ, పాండిత్యంలోనూ, ఆసమానులనిపించు 

కొన్న వారి సంఖ్య స్వల్పం. ఇది సాహిత్యరంగాని కే పరిమితం కావలసిన అవసరం లేదు. 

సంగీతం, చిత్రకళ, శిల్పకళ, వంటి వాటన్నిటికీ వర్తిస్తుంది. , వరమాద్భుతంగా పాజేగాయ 
కునికి, తను పాడుతున్న రాగంయొక్క ఆనుపానులన్నీ అతెలుసుననలేము. కానీ తెలియడం 

మంచిదే! అయిశే అలా తెలియ జెప్పగల వారిసంఖక్టి రానురాసు తగ్గిపోతున్నది. నిజానికి ఇలా 
జరగకూడదు. ఇలా జరగడం జాతికి ముచిదికాదు. 

అన్నమయ్య కీ రనలను-మరీ విశ్ళంఖలంగా స్వరపరుస్తున్నా రనడం అలిశయో క్రి 

అనిపి_స్టే-ఒక (కమ పద్దతిలో, స్వఠపరచడం లేద్వనెనా అనుకుందాం. ఎవరి స్థాయిని అనుసరించి 

వారు, ఎవరి అనుకూల్యాలను బట్టివారు, ఈ కీర్తనలను స్వరపరచి పాడుతున్నారని ఆ రంగానికి 

చెందిన పెద్దలంటున్నారు. దీన్ని (కమపరచడం అవసరం! ఆ పనిని మంచాళవారు (పారం 

భించారు. ఆన్నమయ్య వారు నూచించిన అపురూపరాగాల నెన్నిటినో పరిశోధించి, వాటి 

స్వరూపాలను పునరుజ్జివింపజేసి, ఆ రాగాలలోనే కీర్తనలను స్వరపరచారు. [వాత పతిని 

తయారు చేయించారు. ఒకొక్క కీర్తనను స్వరపరచడానికి, మూడు నాలుగు రోజులు 

మధనపడిన సందర్భాలున్నాయి. ఒకే రోజున రెండు మూడు కీర్తనలను స్వరపరచిన సందర్భా 

లూ ఉన్నాయి, 

సంగీత సాహిత్యాలు, బహుజనా మాచాలెన లలితకళలు. ఒక రంగంలో జాగా 

(పవేశమున్న వారికి శెండవరంగాన్ని గురించి ఎక్కువగా శెలిసే అవకాశం లేదు సశేకచా = 
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తక్కువగా తెలిసే అవకాశం కూడా తక్కు- వే! పరమరమణీయంగానూ సరమళాస్తోఏ కంగానూ 

పాడుతున్న గాయకుడు అ పొటను, అసందర్భంగా విరిచి, ఘోరమైన ఉచ్చారణతో పాడినప్పుడు 
సాహిత్యారాధకుడు భరించ లేడు. 

శాస్త్రీయ సంగీతం విషయంలో ఇదే జరుగుతున్నది. గాయకుని గానంలో 
శ్వ్యాస్త్రీయ సంగీతం" ఉండవచ్చుగాక-సాహిత్యం చచ్చుబడి పోతున్నది. ఎందువల్లనంశే ఆ 
గాయకునికి, కీర్తనలలోని సాహిత్యంతో పరిచయంలేదు. కీర్తనకర్త, ఏ భావాన్ని అభి 
వ్య క్షం చేయడానికి, ఏ పద సముచ్చయాన్ని వాడింది గాయకునికి పూర్తిగా తెలియాలి కానీ 
అలా శెలిసినవారు చాలా కొద్దిమందే! 

ఆ కొద్ది మందిలో మంచాళ జగన్నాధశావుగారొకరు. సంగీతంలోనూ, సాహి త్యం 
లోనూ, వారికి గల చిరకాల “పరీచయంి' వల, ఈ వనిని వారు నులభంగా నిర్వహించగలిగారు, 
“వరిచయం'” అని మ ర్యాదకోనం అనడమే. ఈ రెండు రంగాలలోనూ, వారు చేసిన కృషికి 
నిదర్శనాలు ఈ మూడు సంపుటాలు ! 

కేర్తనలోని కవి హృదయం, పఠితకు సులభంగా బోధపడడానికి అవతారికలు తోడ్ప 
డతాయి. ఈ అవతారికలను రూపొందించడంలో సాధ్యమైనంతవరకూ కీ రనలలోని పదాలనే 

ఉపయోగించడం మరో విశేషం! ఆ పదాలతో అనాటి వచనాశే లికి సన్నిహితంగా వుండే 
రీతిలో “అవతారిక 'లను కూర్చుడానికి మంచాళవారు కృషి. చేశారు. 

రాగలకణం గురించి వివరించడం మరో [పత్యేకత. ఇలా వివరిస్తున్నప్పుడు 
సంపచాయంగా వస్తున్నపద్దతులేవో, జౌ_త్తరాహులు ఇదే రాగాన్ని ఏ వేరుతో పిలుస్తారో, 
ఎలా ఆ లపిసారో చెప్పడమే కాకుండా, ఆ రాగానికి సన్నిహితంగా ఉండే రాగాలనుకూడా 
తెలియచేయడంవ ల్ల, కొత్తవారు ముందు జాగ త్త పడడానికి ఏీలవుతుంది! 

“పద్మాలయ' 

159/2R.T. డాక్టర్ రావూరి భరద్వా। 
విజయనగర్ కాలనీ తెలుగు (వపసంగ కార్య కమ [పయో _ 
హైదరా బార్ -500457 _అకాళ వాణి - హైదరాభార్ -¢ 
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విషయసూచిక 

ఏల నూరకున్నాడవు ఇంకా నీవు 

ఇంతే యింతే యింకా నెంత చూచినా 

ఆకాశ మడ్డమా అవ్వలయు నడ్డమా 

ఇప్పుడిటు కలగంటి నెల్ల లోకములకు 

మూలనున్న వారి నీవు ముంగిట వేసేవుగాక 

పలయ్య పరమాత్యు యేలికవు మాకునై 

చి త్తగింతువు రావయ్య చెలిక డకు 

ఒక్కటి విన్నపమే నున్నమాట లిక నేల 

ఇది కల్ల యనరాదు యిది నిశ్చయింపరాదు 

పుట్టిన నై పున్న వాడ వపి*తేదు శా లేదు 

వసవియెండ లుండు నా వేరెవాన కాలానకు 

రమణి భాగ్యము చేడు రచ్చల కెక్కె 

ఏమిభాగ్యముననో యిటు విచ్చెసితి గాక 

ఇన్నియును దగ గలిగె నీ ఇంతికిదె ఇపుడు 

ఎటువంటి వలపులో యిద్దరికిని 

ఆలాగు పొందులును నటువంటి కూటములు 

పాయరాని పదివేలు పనులు నీకు యీ 

బిగిసి యాె నీకు చెట్లని కోట 

ఏమాయె నిందుకు నీ వెగ్గులేల వకైవు 

నారాయణ నీ నామ మహిమలకు 

ఇందాకా మావని యిక నీవని 

ఆయలే కే యేమి చెప్పే రాతని నుద్దులునాకు 

సంక లేక తలచిన జాణలకు 

ఇన్నిటికి మూలం వీశ్వరు డాతని 

అందుకు నిందుకు బతి ఆయ గదరా 

జాప జూ జేకాక దిరిశవు పువ్వొనా 

నమ్మిన దిదివో నాపితు నార్టిత 

దేవర చిత్తం దివ్యనిధి 

ఆహిరి 

ఆపొరి 

ఆహిరి 

సోమ 

మాళవ గళ 

మాళవి గళ 

మంగళ శై శిక 

మలహరి 

మలహరి 

మలవారి 

పొడి 

పాడి 

పాడి 

పొడి 

44 
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29. కల్పసుమీశైి రమణుడ కలగీ నిందు కేమతి బెళి రూపకం 

. త0. తెలిసిన చారికి తెరువిది మరిలేదు జౌళి తి|శఏక 

81. ఎట్టు చేసిన చేసె నేమి సేయగ వచ్చు బౌళి (తిపుట 

8ల ఎందును జోరాదీ సంసారము జెలి ఆది 

88. ఎప్పటి జీవుడె యెప్పటి జగమే 'బౌళి ఆది 

84. ఆనంద నిలయ (పమ్లోద వరదా బౌళి రుం పె 

లీక. గరుడ గమన గరుడ ధ్వజ - జౌళి చతుర | శఏక 

86. ఎంత మా! తమున నెవ్యరు దల చిన బాలఠి ఆది 

, 87. నకలు చౌ నఖ జానోమితత నొద నామ, కియ ఆది 

88. కల్లగాదు యిది నీవు గన్న వనే నాదనామ[ కియ రూపకం 

ళీ9. హేయ మేమీ లేదు జగముతా రుచికర ము గుజ్జరి రూపకం 

40. మెచ్చెనొక రాగంబు సీద మీద కడు సావేరి రుం"పె 

41. నేనెంత కోపినైన నీ కేల చలము సా వేరి రూపకం 

42. వద్దు వద్దు ములోన వట్టి వాదులు గాభ రూపకం 

48. అయమేవ అయ మేవ ఆది పురుషో సాళంగ నాట రుం"పి 

44. ఒసగితి విన్నియు నొక మాకు సాళంగ నాట ఆది 

45. శోభనమే శోభనమే సౌరాష్ట్ర అది 

46. ముచిదాయ చాని కేమి మాటలు 

పోట్టయ్యీనా సౌరాష్ట్ర తి శపక 

47. ఎట్టు గడియించె నమ్మ యీ వలపు సౌరాష్ట్ర (తిపుట 

48. వారి నీమయమే అంతాను లలిత ఆది 

49. సోబాన బాడేము మేము నుదతులము లలిత రుం"పె 

50. ఆయనాయ చాలు జాలు అంత సేయకు లలిత రూపకం 

51. ఇతరుల నడుగము యితడే మాదాత లలిత ఆది 

ర్, ఏటికి నెగ్గులు వళ్లు విందుకు నీవు భె రవి (తిపుట 

కలి. మా మాట నినవె కొంత మన్నించినీవు ఛై రవి రూపకం 

క4. ఎంత వేగిర కాడమ్మ ఇదివో తాను వసంత వరాళి రూపకం 

55, ఏమనేవే యీ తగవు లిందరూ నెజగ రా హిందోళవసంతం (తిపుట 

56. లలితాంగి యౌవనము లావణ్యముల (పోవు హిందోళవనంతం రుం "పై 

ర్, అమ్మవారు నయ్య వారు నండ'నె 

కూచున్నవారు హిందోళవసంతం రూపకం 

సవాల్ కాచే 

మ 
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యెడ కేడ నొగుణ మెటగని వాడవా 

యడమాట లాడిం౭చే నెందాకాను 

ఎట్టు వలపించితివి యేమీ నెఅగని నన్ను 

ఏమిగల దించు నెంతగాలంటై న 
ఉదయా [ది తెలుపాయె నుడురాజు కొలుపీ జె 

ఎవ్వరి దలపడు నొల్లడు 

రచనలన్నిట రసికుడవు 

వెరపు చెలుపు నీవేగిరమే నీ 

అది [దిహ్మోండం విది పిండాండం 

అప్పటప్పటి వేళల నన్నియు వివేకించి 

మజ వె వ నొక కొంత మాటు గాదా 

అతిరాజసపు దొరనై న నిన్నును 

మాయా మోవాము మానదిది 

ఇందుకు ధృవాదు లిటు సాది. 

వనితకు బతికిడె వసంతము 

కరుణించ వె నిజగతి బోధించ వె 

విచ్చిచెప్ప రాదు వింతలు యీ భావాలు 

నీటి నడు మడచిత నేడు ఆ౦ఉజెనా 

చాలునమ్మ యిక నేమి సంగతి గాదు 

హారి నీవే సర్వాతనక డవు 

ఆఅడి జెట్టక మాతో నానతీవయ్యాా 

అతని మన్న నే చూచేవప్పుడె నీవు 

ఆమాట మీశిరగ రాతడె కాని 

ఊరకున్న బారితోడ వూరోపదన్న మాట 

ఎందు బెడమితిమో యెజఅగము 

కప్పురము దిన్ననోట గారమేలే 

ఎందాక నీ చలమేమి గట్టుకొంటివి 

నిజమరివి నీవని నేనుండుదును 

ఏల సాకిరి గోశేవు యింతలో నన్ను 

ఏణినయనల చూపులెంత సొబగై యుండు 

ఆనంద భి రవి 

ఆనంద ఖై రవి 

ఆనంద భై రవి 

(శ్రీ 

కన్నడ గళ 

కన్నడ గొాళ 

కర్నాటక దేవగాంధారి 

కర్నాటక దేవగాంధారి 

కర్నాటక దేవగాంధారి 

కాందోళ 

హిందోళ 

రీతి గాళ 

రీతి గౌళ 

రీకగాళ 

దేశి 

'దేళి 

మధ్యమావతి 

మధ్యమావతి 

న)'ఖారి 

ముఖారి 

ముఖారి 

వేళావళి 

"వేళావళి 

నల్దనారాయణి 

నారాయణి 
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తుడుచుకొంశు బోదు తొడరి నీవెంతై నా నారాయణి 

ఎంతె నా నెఅగవు యెమ్మెలు చూపివు నీవు నారాయణి 

ఎరవుల వాశెవ్యరు యిందులో నీకు నారాయణి 

నిత్యులు ను కులు నిర్మల చిత్తులు 

నిగమాంత విదులు వై ,ష్షవులు మాళవి 

'శెలుపగరాదిది దేవుని మాయలు నూాళవి 

ఎటువంటి రాజీక మే చెలియనేడు కేదారగెళ 

అందుమీద మేలుదాన వాతనికి నీవుడొ ల్ల కేదారగెళ 

ఏమిసేకునమ్ములాల యిదివో నాకాపిరము కాంభోజి 

నీ విన్నీటా ఘనుడవు నే నెజగనా "కాంభోజి 

ఇన్నాళ్ళు నందు నందు నేమిగంటిని కాంభో॥ి 

రావే అతడు నిన్ను రంతుసేసి పిలిచీని కాంభోజి 

తను నేమి సేసితినే తానేల తమకించీ నే యదుకుల కాంభోజి 

మిక్కిలి జాణవు నీవు మేమేమి చాతి బలహాంన 

ఇందు గాక నెవ్యరు ఆందోళిక 

దిష్టి శాకీననీ మాయయ్యుకు తెరవెయ్యే శంక రాభరణం 

పనిలేని ధనచాంఛబడి పొరలిన నిట్టి శంక రాభరణం 

సన గే వూరశే (పియపడి నాతో శంక రాభరణం 

ఇంగిత మెగ లేవాయింత జాణవు శంక రాభరణఏ 

కుటిలా లేటికి కోమలి యుడనే - శంకరాభరణం 

ఊరకుండనీరా మమ్ము నుడికించకా శంకరాభరణం 

అలి వెణిని 'బెండ్రాడవయా శంకరాభరణం 

దనుజులు గనిరి తత్వమిది శంక రాభరణం 

నీడల చూపులు నీశేలే యీ శంక రాభరణం 

నీ చిత్తము నా వాగ్యము నే నెతటివాడను శంకరాభరణం 

అంతరంగ మెలా (శ్రీవారి కోప్పించకుండి ఆ శుదవసంతం 
ap) 0 

కాలము లారును గలిగి నీకు నిచె శుద్దవసంతం 

ఇద్దరూ నదిరించిరి ఇన్ని టికి మూలము పూర్య గళ 

ఉన్న వేమి గుణీగావు వద్దనుండి నీవునాతో నీలాంబరి 

యేడనున+,దో యీ తరుణి దెఖా&ి 
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Lxv 

ఎవ్వరి వాడో ఈ దేహి దేళఖాకి 

వట్టి సిగ్గులిక నేల వనితల యెదుటను 'దేశాథి. 

ఈ జీవునకు నేది గడపల తనకు దేవగాంధారి 

నమ్మీతి జుమీ వో మనసా నాశే హితవయి 

మెలంగుమీ చెవగాంధారి 

తలచిన వన్నీయుం దనకొర శే దేవగాంధారి 

కలిగిన మతి వృధా గాకుండా దేవగాంధారి 

ఒరసి చూడబోతే నొకటీ నిజము లేదు దేవగాంధారి 

చిత్తగించి మానె దయసేతువు గాక దేవగాంధారి 

కలదు తిరుమం[ తను కల దివొముబరము దేవగాంధారి 

సహజ వై. వ్షవాచార వర్తనుల "కేదార 

అరు దరు దిగతి యహో బ లేశ్వరా ఆపారినాట 

నీవేల లేదనేవు సీ నతితోను ఆహిరినాటు 

పాడై న యెరుకతో బంధ మోకము. లొక్క- సామంతం 

నీ వనగ నొకచోట నిలిచివుండుట లేదు సామంతం 

పొదలిన వీజెపుం బుక్కిళ్ళో తమ సామంతం 

ఎరవు గడు సతమాయె నిదియె కదవె సామంతం 

వెన్న చేతబట్టుకొని వేడనేలే నేతికి సామంతం 

వలదన నొరులకు వనమటవే సామంతం 

ఇన్నిటా జాణవై శే సేమాయను సామంతం 

తానెరగడటవే యీ ఇారుకా ణలెల్లాను ఛాయానట 

ఎవ్యశెవ్యరివాడో యీ జీవుడు చూడు నాట 

దాసోహమను బుద్ది దలచరు దానవులు నాట 

అందుకే పోనీ చేత నగడై తిమి నాట 

వేంకట గిరి గోవిందుడా వరాళి 

ముండే తొలగ వలి మోసపోక నంగ మెల్ల రామ[కియ 

ఇంతట నిస్టై విచ్చేసి యింతి గూడితే గనక రామ్మకియ 

అన్నిటికి మూలం బతడు రామ క్రియ 

అన్నిటా ఘనుడు దాను అందు కటిదే జౌళి రామ కియ 

'బెళి రామ కియ అభయ ఛాయకుడ వభె నీవే గతి 
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Lxvi 

తొలు బావ పుణ్యాల తోడ బుట్టితివట సారంగ (సాళంగం) రుం 

ఒక్కా జే దైవం బున్నతు డితడే 

విన్నపము సేయుమనె వేడుకతో 
నీకుమముగి 

(పలపనవచ నై ఫలమిహాకిం 

నందకధర నందగోవ నందన 

మాధవా భూధవా మదన జనకా 

ఘుమ్ముని యెడి శృతిగూడగను 

దేవ దేవంభ జే దివ్య పభావం 

నమామ్యహం మానవసింవాం 

రామమిందివర శ్యామం పరాత్సర 

ఏది చూచిన తమకు 

తన కర్భావళంబించుక దె వకృతం 

జొకయించుక 

నమిత దేవంభజే నారసింవాం 

చూడ జూడ మాణిక్యాలు 

అయమేవ అయమేవ ఆరదిపురుపో 

సారంగ (సాళంగం) ఆది 

మోహాన( అమరసింధు) రూపకం 

మోపాన ఆది 

అసావేరి (భూపాళ) ఆది 

బె రాగ భైరవ్ 

(సాళంగ) రుం”పి 

బై రాగీ భ్రైరవ్ (పాడి) అది 

ఖీ. ప్తాసి (ధన్యాసి) రుంి 

మాళవ, శ్రీ) (సాళ ంగనాట) ఆది 

మణిరంగు (బౌ) చాపు 

మణిరంగు రుం" 

మణిరంగు(కన్నడ గౌళ) రూపకం 
బా గేళ్వరి(శంక రాభరణం) రుు'పె 

పూర్వక ల్యాణి( వరాళి) తి శలఘువు 

జోగియా (సాళంగనాట) ర్వుంసపె 

వంచేహాం జగద్వల్ల భం దుర్గ భం బెెళి రుంపె 

పరమపురుష హారి పరమ పరాత్సర కల్యాణి ఆది 

జయ జయ నృసింవా సర్వేళ నవరోజు (సాళంగ నాట) ఆది 

సకలం చాౌనఖ జానామితత కీరవాణి ఆది 

లాలి (శ్రీ కృష్ణయ్యా ద్విజావంతి ఆది 

జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా నవరోజు రు౨]పె 

(శ్రీ వేంక శుళ్వరో దాహరణము 

అనుబంధము 1 

అనుబంధము లి 

39 $9 

రాగముల పట్టక 

మూడు సంపుటములలోని 

కీ రనల వటిక 
శాల లు 

569 

865 

867 

870 

£72 

874 

876 

878 

881 

888 

885 

387 

889 

891 

898 

895 

895 

400 

402 

405 

408 

410 

421 

428 



ధ్ర పదము నందలి నాయిక స్వాధీన వతిక. నాధుడగు (శ్రీ వేంక కేశ్వరుని కృప 

తనవై కలుగగా “వనుయ్యా ! మచ్చికతో మనము మాటలాడు కొనగా, ఇంకొక తె యెవరో 

తనభా* తాను తిట్టు కొనినదట. ఆమెను వేడుకొని చన విచ్చి లాలించవయ్యా ! ఆమె తన్నను 

కొనుట నిన్ననుట గాదా! మన మిద్దరమును ఏకాంతముగ నున్నప్పుడు చూచి ఆమే చెలులపె 

కోవగించు కొనుచున్నదట. ఆమెకు బుద్దిచెప్పి చేరదీసి బుజ్జ గించవయ్యాా ! ఆమె 'పెద్దరికమును 

గౌరవించి ఏలుకొను వాడవు నీవేగదా! ఓ శీ వేంక కేశ్వరుడా! నిజము చూడబోయిన ఆమెయు, 

నేనును ఒకే ! నీవు నీవే” అని చెప్పు చున్నట్లుగా అయ్యవారు పొడుకొన్నారు. 

ఈ పదము నందలి ధోరణి గమనించినచో “మధుర భక్తి పరమావధిని అన్నమయ్య 

మూడవ చరణము నందలి ఆఖరి రెండు పం క్తులలోను సూచించినా ఠా' అనిపించుచున్నది. ఆపె 

ఆపెయట, అతడాతడట. అనగా 'జీవాత్య్టిలన్నియు సియురము నందుండు అల మేల్మంగనగు 

నా రూపములే! పరమ పురుషుడవగు నీవు నీవేయని తెలును కొనుటయే చరితార్థత అని 

అయ్యవారి యూవా కావచ్చు, 

రాగ లక్షణము : 

తోడి (పాచీన ర క్రి రాగములలో నొకటి- కోందరు లత్షణశారులు దినిని 'చెశీయరాగ 

మని చెప్పియున్నారు. కాని ఇది కొన్నివందల యేండ్లనుండి కర్నాటక సం|పదాయములలో 

ఇమిడిపోయి తనచేశీయ లతణములను పూర్తిగా వదలుకొనినట్టున్నది. మహాసము[దమువంటి 

గంఖీరనంచాత సందర్భములు గల యీరాగమునందు తాళ్ళపాక వారినుండి నేటివరకు ఎందరో 

వాగ్టేయకారులు రచనలు చేసీయున్నారు. ఇందలి గమక వరికాదులు, స్యరలిపి విధానములకు 

అతీతములై ఆహిరి, సై ంధవి, హుస్పేని, నీలాంబ" వంటి రాగములవలె, గురుముఖమున అభ్యసించ 

వలసి యున్నది. ఇందుముఖ్యముగా తె తజ్ఞుల వారి పదములయందుగల రాగభావములు |పాచీన 

ములై -తాళ్ళపాకవారి రచనలయందలి ఛాయలు ఇంకను కలవని తోచుచున్నది. ఇది 

యిప్పటి వాడుక (పకారము 72 మేళక_ర్తలలో ఎనిమిదవదిగా గు_్తింపబడుచున్నది. సంపూర్ణ 

సంపూర్ణము. దీనిని 'వానుమత్తోడియని వ్యవహరించుటయు కలదు. | 



రో 

తోడి... రూపకం 

ఏల వూరకున్నాడవు ఇంకా నీవు 

పాలించి మన లోనివే పంతాలు గావా! 

మచ్చికతో నీవు నేను మాటలాడ నందు కే 

తచ్చి యాపె దిట్లుకొనీ దానే తాను 

విచ్చన విడి నందుకు వేడు కొ“నవయ్య నీవు 

నెచ్చెలి తన్నును కొంశు నిను నంట గాదా! 

ఇద్దరము నేక తాన ఇట్టనుండి నందుకే 

కొద్ది మీర చెలులవపై గోవగించీని 

వ Be 
బుద్ది చెప్పి చే. వట్టి బుజ్జగించవయ్య నీవు 

'పెద్దరిక మాసపెది నీ సరే యింతాగా చా 

మక్కువ (శ్రీ వేఎకశుళశ మనము గూడి నందు కే 

కక్కుసించి వూర,కె నా గాళా శించీని 

వొక్కాశేు ఆపే నేను వొరసి కూడతి వదె 

నిక్కము చెబు సుకొ ంశు నీవు నివే కావా! 

శృం : 28_455 

ల 
ఆయతనం కటు గ నో టానానానానుతనాబునాణా 

_పదపమామ]గా పమగరిరిస |} 

__ఏలవూ ర ||కున్నా- --డవు॥॥ 

ససరిసనని ద ని సా---నరి]| 

ఇంక-నీ- -- 1వు--- || 

గమపదనిస నిదపా పమ || గాప మగ ంరంర న 

ర - |] కున్నా _--డమవు |] 

ల) 

"పల పి॥ 
(౧ 

io 

1ఏల॥ 

1ఏల॥ 

ససరననిథధ ని॥సా---నసరి|[- గమదచాదమ॥|॥దవద నినన || 

ఇం౦క -నీ- -||వు --- --[|-పొ లిం - చి[మన నలో-ని వే || 



- దనిసారినిదమ ॥| దపపమగగరీసా | 

=ఎపం -తా=౨ -లు - || గో ఎ = = ఆం = “ఆ టౌ [| 

_మమమమా|॥దనిదమగమగరి న॥| 

_-మచ్చిక తో|నీ.-వునే---గు॥| 

_నరిగమగగరిన|| ననిధాసీసా || 

_మా-ట -లా--డ|నం-_- _-దుశే ॥| 

కమమ సనసుననననను నోోహోభవనుల చొనపమును లాను ఆకులను తననుతాను 

_సాదపపపమగమా |॥నినిపాద మవపా || 

-తచ్చి-యా-- - పె॥||తి- -ట్తువొనీ ॥| 

_ గమపదనీదమ (|॥పా----|॥-ద పదనిద |] సదని సొ-| 

_చా- నే_-తా- |]|ను----||1-విచ్చనవిడి|]|ను-దుకు-| 

సరిగ మగ గ రసా నీ నిచానీ సాక 

వే_డు-కొ-న వ | య్య - _- సీ వు]! 

a గూ వా సా. | (a 

-ని,నినిదనస రీ] న సని నిదదపదా ॥| 

_ నెచ్చెలి త- - ||న్నును-కొం--- శు || 

గమవపరని న నీదపమ [| దపవమగగరీసా | 

_ని ను-నం_.--ట- ||గా---- = దొ || 

లే 
కనా లాఖ్ల కాస. క. 

-పదపమామ గా పమగరిరి న] 

ఏ. లవూ ర ||కున్నా- --డవు || 



అవతారిక ; 

ఈ; కీ రనమునందు “(ప్రాణులు పొల్లకట్టు దంచి దంచి పోగులు వేసుకొనునట్లు పనికి 

రాని పనులయందు పడి తిరుగుచుందురు. భగవంతుతై. న వారిని భజించుటచే ముల్లును ముల్లుతోనే 

తీసినట్లు నుఖపడుదురుగ దా 1 ఆనిన సంసారమునందు యలయిక లబడి అల్లాడుచుందురు. పూని 

వారిని గొలిచి పుణ్యములనా గ్టింపరాదా ! తన విజ్ఞానములను తానే తలచుకి నుటలో నేమున్నది? 

(శ్రీ వేంక శేక్వరుని శరణమనిన జీవికి వ్రియ్యనిదగు. చెటకున పండుపండినశ్లై, ఆనందమును కలి 

గించును కదా!” అని అయ్య వారు బోధించుచున్
నారు. 

తోడి... రూపకం 

ఇంతే యింతే యింకా నెంత చూచినా 

చింతల జిగురు లక్కి చేగ చేరినట్లు. 
7 కపల్ల వి॥ 

వుల్లి ములో నెంచ నెంచ నుద్యోగములే ఉక్కు *. 

పొల్ల కట్టు వంచ దంచ బోగులె. నట్టు 

బల్లి దుని హారినాతగ్మ భావించు టొకశే 

ముల్లి (ల్లు) ముంట దీసి సుఖమున నుండినట్లును. . .,, 1ంతే॥ 

ఆనిన సంసారమున నలయిక లే "పెక్కు 

చానిపి జవి వేడిశే జప్పనై_ నట్టు 

పూని వారి జేతులారా బూజించు టాకశే 

నూనె గొలిచి కుంచము నుసికిలినట్లు. 
॥ఇం తే॥ 

వెనక దలచుకొంశే విజ్ఞానము లే' "క్కు 

తిన దిన వేమెల్లా దీవై నట్టు 

వనవై. (శ్రీ వేంకుకు శర ఇను టౌక్క-ణు 

పని వడి చెఖుకున బండు పండినట్లు. 
1ఇం తే! 

౪: 10.860 



మక అ! were 

దనిసా న నిదా] ద పపమషపా-- || 

పపమగగా--|॥[ గమపదనిదపా॥। 

న, నెం - త --||చూ--- -చినా॥ 
నిద మంతా 

మపదపమా-|॥మపదపమామ |! 

చిం--భ ల -|॥| జీ -గురు లెక్కి | 

రీిసరిగమపగ|[మదపదదమపదనీ || 

చే_-గచదే-ర || న ---ట్లు-- --॥l |1ఇం౦ తే| 

నొటమతులటున నినాాలనననుని 

_ పదపమమప || గమవమపదప 

-వెనక దలచు |॥| కళొం- ----శే. --- || 

_ససాసని ధా॥నీసాసా | 
_-పిజ్టాన -ము || లే పెక్కు ॥ 

అాశాాలపబవావాాాటును. వుల వాలాను. 

_సరిగమపదనీ॥దవపచా-- || 

-తినది నవే- -|॥| మె-ల్లా--॥| 

దనిసా-నిదపపమపా॥ పపమాపా--॥| 

తీ. - --వ్రై--- -1॥1[న--ట్టు--॥| ఓ... ౬ 

-దపచదా.చా]] దగ రిసాన॥ 

చనవై్వై [శ్రీ || వెం-క శుశు॥ 

లే 

_స్రీగొ మగా |॥- 6 సా--॥ 

ళరణనుటొ || - కా - --॥|] t 



నమస. oe a a banana నాలో. er 

-దనిననీరిననసననిక]ననినిదనిదదమషపా ॥| 

పనివ డి చె. ఆఅ = ||కు-న-పం-- డు |} 

మ. పాలా అలాల తటనాగాాక నానన. 

రిసరి గ మవగ |[|మదపదగమపదని |] 

వం--డిన - -||ట్లు------=--=|| 11ఇ0 తే।। 



అపతారిక : 

శీ) కేంక శేశ్వరుని దాసులకు చతుర్దశ భువనముల యందును వొందరానిద, చాట 

రానిది, అందరానిది యమనవి ఉండవనీయు, హరిదాసులై న వారికి అన్ని యును వశమగుననియు 

చెప్పుచు హరిభ క్రియెంత గొప్పదో అయ్యవారు విళదీకరించుచున్నారు. 

రాగ లక్షణం : 

భూపాలం [పాచీనర క్తి రాగములలో నొకటి. ఇది యిప్పటి వాడుక [1పకారము రివ 

మేళమగు వానుమతోడి జన్యము, 

ఆరోవాణ : సరిగ స్ పద 

అవరోవాణ : నదపగరిన ॥ 

దీనిని కొందరు మాయామాళవగాళ జన్యము గాపాడుచ.ండుటయు. కలదు. కాని 

శేవగు ప్పి, బౌళి మొవలగు రాగములు 15 వమేళజన్యముగా వాడుకయందుండుట వలన అట్లు 

పాడినచో భూపాళఃు (పత్యేకించబడిన రాగన్వరూప మెర్పడదు. దీనిని లతణకారులందరు రివ 

మేళజన్యమని యే చెప్పియున్నారు. ఇందు ప్రాచీన వాగెయకారుల రచన లచ్చటచ్చట కాన 

వచ్చుచున్నవి. సంప్రదాయము నెరిగిన విద్వాంసులు తోడి జన్యముగానె పాడుచున్నారు, 

భూపాళం _ తి|శఏక 

ఆకాశ మడమా అవ్వలయు నడమా 
G G 

(శ్రీకాంతు భజియించు సేవకు లకు. ॥పల్ల వి॥ 

పాతాళ మడ్డమా బలిమధన దాసులకు 

భూతలం బడ్డమా పుణ్యులకు 

సేతు కై లాసములు చిర భూ ములిన్నియును 

జా | వోవంట పరమ బాగవతులకును. ఆకాశ! 



తన 

అమచళావతడ్డ మా హారి దాసులకు మహో 

తీమిరంబు లడ్డమా దివ్యులకును 

కమలాసమని లోకం బదియు నడ్రమా 

పీిమలాతుు లై వెలుగు విసు దానులకు, _ఆకాశ॥ 

పరమ పద మడ్డమా (బవోగ్చండ ధరుడై న 
ధర వేంక కేళ్వరుని దానులకును 

యిరవైన లోకము లనిన్నిటా భోగించి 
వరుసలను విపారించు వర వైస్త్వవులకు, 1అకాళ॥ 

అ: 5101 

సరిగావా[గారిసా|॥నరి గాపా |గారిసా- || 
ఆ-_ కా శ|మడ్డనూ]] అ- వ్వలయు |న డ్రమా- || 

గాపాపా[పప ద వపా గాపగరీ,సా----|॥ 
(శీకాంతు | భజియిం-చు | సేవకుల|కు ----|॥| [| అ కాశ || 

పగగపపా|పాదపా-|]|పగగవపపాొ!పా దద పా ]} 

పా-తా- శ |మడ్డమా- || బలిమధ న|చాసులకు ॥| 

పగగగపా|పాదదపా॥పగ ప పపద|[పా----|| 

భూ౭తలం- |బడ్డమూ. | పు-ణ్యులకు -|ను ----|| 

పగపపదడా। దనననసా॥నసరీగరి[సాన న సా] 
సే-తుకై - 1 లా-సములు || చిరభూ-ము|[లిన్నియును॥ 

పద సాసా[దదపపపా[|| గపగగరి,గరీసా-॥ 
వె-తోవ|[లటపరమ॥|॥భా-గవతు[లకును- | [| అఆ కాళ || 



అవతారిక : 

త్రన కాలమునాటి తిరుమలనాధుని వై భవములు ఎట్లుండెడివో అన్నమయ్య వారు ఈ 

కీ రనమున చెప్పుకున్నట్లు తోచుచున్నది. మణిమయ కాంతులతో ఆభరణములు, అల కార 

ములు, దీపములుగలిగి, కన్నులవై కు౦ంఠముగా నుండియుండవచ్చును. హరి భక్తు లటునిటు నడ 

యాడుచుండగా సుస్వరయు క్తమగు వేదమం[తాదులు వినవచ్చుచుండగా నిత్యాత్సవములతో 

వెలుగొందు స్వామివారిని, వార్ని వెభవమును తాను స్వప్నమునండు కనుగొనిన రీతిగా గీతరూప 

మున అయ్యవారు పాడుకొన్న దే యూరచన. 

భూపాళం _ రుంపె 

ఇప్పుడిటు కలగంటి 'నెల్హలోక ములకు 

నప్పడగు తిరు వేంకటా దిశు గంటి. ॥పల వి॥ 
య 

అతిశయంబై న శేషూది శిఖరముగంటి 

(పతిలేని గోపుర [పభలుగంటి 

శతకోటి సూర్య తేజములు వెలుగగ గంటి 

చతురాస్యు బొడగంటి జయ్యన మేలుకంటి. ఇప్పు! 

కనకరత్న క శాటకాంతు లిరుగడగంటి 

ఘనమైన దీప సంఘములు గంటి 

అనుపమ మణి మయమగు కిరీటము గంటి 

కనకాంబరము గంటి (గకగ్రాన మేలు కంటి. 1ఇప్పు॥ 

అరుదై న శంఖ చకాదు లిరుగడ గంటి 

సరిలేని యభయ వా స్తము గంటిని 

తిరు వేంక టాచలాధిపుని జూడగ గంటి 

హారి గంటి గురు గంటి నంతట మేలు కంటి. 1ఇప్పు॥ 



10 

సరిగాగ|గవపపాప[|॥|పాదపా|గ గరిసా |} 

ఇప్పడి టు[ కలగంటి | నెల్హ లో|కములకు |} 

సారిగగ|[గపగారి]] నరిగవగ]।గ రిసా- |] 

న ప్ప డగు|తిరువేంక || టా-|దీ-శు] గం - టి. || || ఇప్పు 

గగగ గప] పవదపప[|॥ వగపపద[|[దస్ సన్స || 

అతిశయు-| బై -నశే- | పా-దిశిఖ|రముగం-టి॥| 

రినరీగ గ|(గరిరి నన|నవననరీరిగ గగణగగగగ | 

పతి లే-ని | గో-వుర - || వపభలుకను।[గొం-టి- -॥| 

వీరి రీ గగ గణగగగణగ(86 గగవ| గగ రన ॥| 

శతకో-టి[సూ -ర్య తే -|| జములు వెలు|గ గగంటి || 

సరి రీగ గగ రిరినన|ననవనిదద[ దప గ రిన || 

చతురా-ళ్యు[పొడగం-టి| జ -య్యన-| మె-ల్కం -టి || 

[| ఇప్పు]! 
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అవతారిక : 

తృందలి నాయిక శాంతురాలు, చతుర, |పౌఢ,. నాయక ని చేశలను చెప్పుచు “నీవు 
పిల చితివి గనుక నీ చెంతకు వచ్చి సుమను చూపితిని. నీవలిగి య.ంళు ఓల యలిగికివని అడిగితినా! 

నీవు నిలిచి వెమతో చూచితివి గనుక నిన్ను సేమ చూచితిని. నీవు తలవంచుకొని యుండినచో 
నే నేమైన అనియుందునా ? నీవు నన్ను చెనకితివి గనుక నేను చేబలిమి చూపవలని వచ్చినది. 

నీవు మనసిచ్చి వచ్చితివి గనుక మారుగా సేనవ్వితిని. నీవు నన్నా వె కొంటివి గనుక మారుచేసి 
తిని. నిన్న మైనా మాయలుపన్ని వలలు వేసితినా పోనిము. ఇను నా (శ్రీ వెంక శుళ్వరుడు 

నన్నేలు కొన్నాడు. జీవాత్సపరమాతగ్చలవలే మనమిద్దర మొక మై నప్పుడు నేరములు నెపములు 

ఎంచుట మన కేల? అని తనమనోభావములను (శీ వే౧క శేళ్వరునకు చెప్పుకొని అనందించుచున్నది. 

భూపాళం... తి (శఏక 

మూలనున్న వారి నీవు ముంగిట వేసేవు గాక 

గోలవై యూర కుండితే కొంగు వక్షైనా ! ॥ పల్ల వి॥ 

పిలువగాబో నీతో | పేమమున నూ కొంటి 

అలిగిన క్త వుంకు నదేమనేనా 

నిలిచి చూడగబోనే నిన్ను జూచితిని 

తలవంచుకొనియుంజే దడవబో యేనా! ॥మూల॥ 

చెనకగాబోనే జే బలిమి చూపితిని 

కొనగొనలనే వుంచు గోర దిసేనా 

మనసిచ్చి నవ్వగాబో మారుకొని నవ్వితిని 

వెనకటివలె నుండే 'వేగిరించేనా |! 1మూల॥ 

వె నొరగగానే పో వంతానశే కూడితిని 

మాని నీవూరకుండితే మాయ సేసేనా 

యీ నెపాన (శీ, వేంకశుళ నన్ను నేలితివి 

"నేనే సీవైన మీద నేరమెంచేనా ! - ;మూల॥ 

ళ్చం ; 97_504 
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పాదపాగ |రీగరీ స్య వ దనననరి|గారిసాస || 

మూలనున్న | వారినీవు[ముం-గిటవే-|[సేవుగాక || 

సరిగపా-|, వ దసీద దప] గ రిగపపద|పా----॥| 

గో. లవ్లై -[యూ-రకుండితే|కొం-గువన్చై-|నా-- - - మూల 

పదసీపదసనస[॥|గారీసా[ ఫరద్దస నసరీ! గవ గ రిసా |} 

పిలువగా - - | బోనీతో | _పే- మమున-|[నూ-కొం- టి ॥| 

నసనదదవచదా! దపదా--|పపగపపద[।|పా----]॥|| 

అలిగినశ్తు |యుం- శే-=|నటదే-మనే-|నా----|॥| 

పదసానస్ఠరీి,గరిగా--|(ర58గవపవగారీ |, సారీనసా॥| 

నిలిచిచూ-|డగబో--|[నే- - నిన్ను[ చూచితిని || 

an eam, కర. pa 

పదనరిగగా!|గరి రీ సన్నన్|సారీనదపదప| గదపా-- | 

తలవం- - చు]!కొనియుం_కే_| తడ -వ-బో-|(యే-నా--॥| 

||మూల|!| 
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అవతారిక ; 

"జగత్తును కల్పించి వేరువేరు శ కల నొసగి, వివిధరూపములతో దేవతలను సృష్టించి, 

వారివారికి పనుల కల్పించి జీవులను పుట్టించి, "పెంచి లయింప "జేయుచు |కీడించుచున్న నీవు 

పరమాతుగిడ వై యుండియు, శతుసంహారమునకు కారణమ.గా నీభార్య నే పెట్టితివి నీకు బిడ్డల 

మై న మమ్ములను మృత్యుభయముతో నిత్యము జాధపడున కేల జేసితివి + అని అయ్యవారడుగు 

చున్నారు. 

రాగ లక్షీణం : 

ధశ్యాసిరాగను (పాచీనము. ఇప్పటి పద్ధతి పకారము ఇది రివ మేళమగు తోడి 

జన్యము. వెంకటమఖ ఈ ధన్యాసి రాగము నారీరీతిగాళ మేళజన్యముగాను, భాషాంగముగాను 

చెప్పియున్నారు ఐనను సుబ్బరామ దీషితుల వారు ఈధన్యాసియందు శుద్ధరిషభ [ప్రయోగములే 

యుండుటవలన దీనిని తోడిజన్యముగ నే పాడుట సం|పదాయముగా నున్నదని చెప్పియున్నారు. 

ఇది రురాగము. పూర్వులరచనలు, భ క్తిరన పథానములగు కీర్తనలు ఎన్నోయీరాగమున 

గలవు. 

అరోవాణ ; నగమపనివ్।! 

అవనోహాణ : సనిదపమగరి స! 

ధ న్య్యాసి _ రుుంపె 

ఏలయ్య పరమాతశ యేలికవు మాకునై 

నాలినే పెట్టితివి నాడూను 

కాలునికి మమ్ముసరిగా పులే కమ్మునుచు 

నేలనే తి ప్వేవునేడూను | ॥పల్ల విః 

భారమగు నీటిలో బవళించి నీ వాది 

నారాయణుడనైతి నొడూను 

మురుగా నిందరిని (పకృతి లోపలదెచ్చి 

నారుగా బోసితివి నాడూను ! 
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నార సేరిడి తండి నందనుని బిలఃవ గరు 

ఇాారనము నిం చితివి నాడూను 

చేరికడు మమ్ము రకింప నోపక వట్టి 

నేరములె యెన్నేవు నేడూను ! (ఏలయ్య॥ 

దట్టముగ జొచ్చి యిందరి చేవాములలోన 

నట్టనడు మెక్కితివి నాడూను 

అట్టలుగ (బహా్సాండ మపియించి జఏతువుల 

న క్లుటముం చితివి నాడూను 

ఒట్టి యిందరికి సరయూ (యువు) దరిని మోతంబు 

నటు కొటితి గొంత నాడూను 
6౬ ల్లి 

పొట్టపారుగున దెచ్చి భూతముల మెడగట్టి 

నిట్టి (ట్ర) పిడి నేపేవు నేడూను! *ఏలయ్య్య॥ 

పాలుపుగా మమ్ముట్లు బుట్టంచు కరకు నే 

నలిన నాభుడవై తి నాడూను 

పలువేలుపుల కెల్ల పదవులన్నియు నొసగి 

నలుగడల నునిచితివి నాడూను 

చలముకొని దానవుల జక్కాడి దేవతల 

నలకువలు దిర్చితివి నాడూను 

చెలగి యిందరి గావ (శ్రీ వేంకటా దివై 

'నెలకొనిటు నిలి చితీవి నేడూను |! ॥[పలయ్య॥ 

 నగమా ప|పవపామ్మ[పానినిసీ! నిదపపా ॥ 

ఏ = ల య్య |పరమాత్య || ఏ లికవు[మా-కునై || 

పనిన్సారీస|నీస్నిదపమ॥ పని స రీని,సా---॥ 

ఆ=లినే- -|పె- -ట్టితి వి॥నా-డూ--|ను---|॥ 

పనిన్నన్|,నస గరి నర నీనసారతీన,నీస్ని దవ మ |} 

శా -లుని కి[మ-మ్ముసరి|| గాపు లే- -|గ- -మగినుచు || 



PI TT] ల | 

నినసారిస్|నీస్నిదవమ[॥పమగరీ।|సా---|| డ్ 

నె_ల నే- -|8- -ప్వే-వు | నే-డూ-|ను--=-|॥| 

గామవ ప]|గారిసాగునగరి సరి |రినినానస || 

భా రమగు ||నీ టిలో || పవఠథిం-చి|నీ- వాది |] 

నగమామ|మపవమగగ|॥ గమపా-|[పా--- || 
నా-రాయ|ణుడవై - -తి]|]నా-డతూ._.]|ను ---॥|| 

గామపా]| పనిదపమ[|॥[|గమపపా|నినిసాన్ || 

వెరుగా|నిం-దరి ని 1పకృాతిలో[వల దెచ్చి || 

వనిన సనిసని, దవపమగ]] రిన రి నీ,సా---|॥ 
నా-రుగా- -=-1|పో=సి తి వి॥నా-డూ- [ను -=--|| 

పనినినిద|[పపపపమ || పనినినిని| నిదపపమ ॥| 

నా-ర పే-|రిడితం - (డి [నం-దనుని |పిలువగరు |! 

[నగరీిఎని| నిదపానీ -|,సా---॥ వనిససన 

రసము[ నిం -చితి వి[॥నా- దూ. [ను -- 

పనిననీగ|మగ రీ నని వ నిస సని|దవనీస్ || 

చే-రళడు [మ -ముగ్చర - || ఊం -పనో-|పకవట్టి॥ 

పనిసన ని దపపామ[॥గరిసన రిని] సా---]|| 

స-రముల| య-న్నేవు|॥| నే--డూ-|ను---|॥| [[ఏల: 
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అవతారిక ; 

ద్రందు నాయిక విరవోర్హ. “మాచెలి విరవో ర్తమమొ మనను నిలుపలేక మాటలాడ 

లేక నీ కొరకై. ఎదురు చూచుచున్నది. ఈమెను లాలించి మన్నించి పలుకొనవయ్యా 

(శ్రీ వేంక శేళ్వరుడా” అని చెలులు (క్రీ వేంక శుళ్వరునితో చెప్పుచున్నారు, 

ధన్యాని _ రూపకం 

చితృగింతువు రావయ్య చెలికడకు 

పొత్తుల తలపోతల బోగించీని ॥ప ల్రవి॥ 

మనను నిలువ రాక మాటలను బొద్దువోక 

వొనరి విరహమున నున్నది చెలి 

కొనలు సాగిన యాల కొప్పున బెళ్లు సేన 
దనివోక కూటమికి దమకించిని. చి త్త॥ 

చెమటల దొప్పదోగి సిగ్గులనే కడుమాగి 

అమరిన జవ్యనాన నలనీ జెలి 

తిమురు వలపులను తియ్యని సొలపులను 

జమళిపులకలతో జాజుకొనీని. 1చిత్త! 

'యెొగురు చూపులు చూచి యిన కెగిటికి లాచి 

ముదమున చేతులెత్తి మొక్కీ జెలి 

అదన (శ్రీ వెంక శుక అనై నీవు గూడగాను 

వుదుటు గళలు గి వూరుపు లాగీని. ॥చి త్ర॥ 

ళం : 25168 
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meg Hiei, నొసట 

ప. సారీననీ_దవపమy పనినరీసరీ ని స} 

చిత్త -గిం- -తువు||రా-వ-- -య్య-॥ 

ఆ ననన పనలు 

గమపానిపమాపమ | గావమగరిసా ॥ 

చెలి క -- డ _- = [[|5కు = ౨౨౨౨ ||| 

_ సమమమమ |॥|మాపపమగా |] 
_ పొత్తులత ల||పోతల- - || 

rm ఎనన నగులానాన నిని a గ “సొటిసితోనోనాముతు 

_-గమపనిసారీ న | సానిదపమగమపని || 

-బో-గిం- చీ -- ॥ని------=--|| || చిత్త॥ 

చ, _వపపపపపపమ॥గావమగరిసా | 

_మననునిలువ ||] రా_-=౨=- క || 

అదావివినిలిక అంటు 

-ఫ నీిసగమనూ]|]|[మాపమగమవపాషప! 

_-మా-టల ను || పొ---ద్దువోక || 
| oO 

a ఉనానమ అలకా లాననలల నన నాయానా 

- గమపాపని |] సారీనిసానిద పా] 

_వెనరివిర]]వా--మున- _ || 

లా ల కానా ాలనానననా. అనలా 

నిపమాపమగాపమగరి|॥సారినిసా--॥ 

ను--న్న --ది---=-|॥|చె--లి--॥ 

_ పగ మాపావ[|॥నిస్నిదపాపమపా || 
న లా. నం న్న వ _ a - శో 



x గ్త్ గ్ 
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నిస ||]సారీనిసా సా! 

-కొప్పున- బె॥ట్టి న- సే స} 

కారాల జునాలబానన గోకి. అననన 

రీసీనిదాపా||నిపమాపమగాగమహపని |! 

త-మకి౦- - = [1చీ-- ని_-=*=౨ ౨౨ = || 

ని 

-గిం--తువు]]| రా-వ---య్య-॥ 

నీనీ_దపమ పనిసరీనరీ 
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అవతారిక : 

ఫ*యిక రమణునితో “యెడ మాటలు మాని చిడిముడి చూపులు వదలి, నా 

భాగ్యము పండించి నో ముద్దు చెల్తించి నన్నేలుకొమ్మన పె! ఆతనితో పెనుగులాడుట నా 

వశమా? నేకు ఆడుదానను కాదటవే! ఆతడు వేళ యెరిగి పిలిచదనం శే అది నా కెట్టు తెలుసునే! 

ఇన్నిమాట లేల ఒక్క కే విన్నపము. వచ్చి న న్నేలుకొమ్మన వే అని దూతికతో చెప్పి నాయకు 

నకు మనవు లంపుచున్నది. 

ధనాని - _తిపుట 

ఒక్కటి విన్నపమే వున్నమాట లికనేల 

యిక్కువతో రమణున కెరుగించ గదవే ! పల్ల వి॥ 

యెడమాటలాడే నంశే యెంచాకా దిరుగవచ్చు 

నడుమ దన చిత్తము నాభాగ్యము 

తడయక చూచేనంకే తనిపే యెంతటగల్లు 

చిడి ముడి నా చనవు శిల్సించుమనగే !! ॥ ఒక్కటి! 

యెలమి చెనగేనంళకు యెంతట దిరీనాన 

బలిమికాడు శాను భామను నేను 

వెలయ విలిశేనంు వేళ యెట్లుగా చెలును 

తలకొని నను నిక్రై దయజూడు మనుమీ !! 1ఒక)-టి॥ 

వెన బెండ్డియాడేనంళు వేడుకకు విలువేది 

వసమాయచద+* నాకు వలపు నాది 

యెనగి (శ్రీవేంక శుళుడేలె నన్ను దూరనేల 

పొనగ నన్నికనిశ్లై భోగించుమన (ని) వే ॥ఒక-టి॥ 

శ్భం : 189160 



రి 

చ, 

బి0 

అనానను కలాంను 

ల క ననన 

వ పపిమగగ 6రి |॥ సాన, రిసరినిసా | 

_ = ఒక్కా- - -టి --]|| సన్ను ప మే || 

PTT లా! న న. తాానానన ఆలు. 

వగామకానాాలాకలట నా 

_-ఫనిసాగా ॥[మపపమగమప నిసారీ సనిద |! 

_ -వు-న్నమా॥ట లిక - నే------- cl 

పాసా న నిదపనీ॥సా-నమగగరిరీ || 

ల యిక్కు - --వ[॥తో-రమ-ణు- -॥| 

ననన. ల 

పాపని సారీ సీనిదపాపమ గమ 

నికెరిగిం -- - - చ గ. ద వె 11ఓక,-టి॥| 

ల్ల. క మనం ననన 

వప ఫపానిఫీనిద[|[| పమగాపమగరిసా ॥ 

మాట. [| లా_ చేనం--- శే | 

__ వ నిసాగా||మపానిసినిదపా॥] 

__యం-చాశా]] తిరుగ- -- వ |] 

పా గమ పనిదపపపమగరి సా-- || 

చ్చునడుమ--తన || చి- _ త్తము= = || 

సపపపమగమా |॥|పా-నిన్నిదపా |] 

_ -నా-ఖాం -- = |1గ్య-ము--- = || 

_--గమప నిసా॥[సామావ్ మగ రిరి సా ॥ 

_ఎతడయ- క |॥]చూసే - -నం- - శు॥| 

_ఇపనిసాఒగ రీ స ॥సనిరిననిదపాపమపని ॥| 

తనివి - -యెం.|॥త-ట---క్ర = -=లు-॥ 



బ్ర] 

a] 

సాననమావమగాగరిరి(వనవగరినరిసావనిసా | 
గుచిడిము- - - డి -నా[॥చ-న--వు--=-|॥|| 

మవాపప పమగగరిరి ॥| 



అవతారిక ; 

ణు 

ధ్ర్యకీ రనమున “వరమాతురడగు (శ్రీ వేంక శుళ్వరుని యునికి నిజమా కల్లయా అని 
ధి 

౧ 

చెప్పుటకు వలను గాకున్నడి. దేవదేవుని యునికిని పత్యతముగా తెలును* ని అలె"కికానుభవము 

లను పొందుచునేయున్న జీవుడు, తన మాయామయమగు అవిద్యయందు మునిగి తెలియ జాల 

కున్నాడు” అని అయ్యవారు పొడుకొనుచున్నారు. 

ధన్యాసి _ |తిపుట 

ఇది కల్ల యన రాదు యిది నిళృయింపరాదు 

పదిలాన గొలువగా |పత్యక్షుమ య్యేవు | ॥పల్ల వి॥ 

యెదలో నుండుదువని యివన్ని వేదాలు చెప్పగా 

వెదకి ధ్యానము సేతు వెస గనుగొంట లేదు 

చెదరకందే మరి జీవుడు నున్నాడందురు 

పదిలముగా జూతు భావించరాదు !! 1ఇది॥ 

అంతటా నుందువని |పహ్లోదుడు చెప్పెననగా 

చింతించి పట్టదలతు చేతికి చిక్కుట లేదు 

నంతతజానాన నీ సాకార మున్నద-దురు 
లా 

మంతనాన విల్తునొకమాట వినబడదు !! ॥ప్తది॥ 

రవితో నుందువని నురలు నిన్నుగొలువగా 

తవిలి పూజిం చేనంశు దగ్గరి వచ్చుట లేదు 

యివల (శ్రీ వేంకట్నాి నిరవై నీ వున్నాడవు 

తివిరి సేవిం చితిమి (దిష్రమాయ మాకు ఇది! 

అ ; 8-210 



ర్న _ =-పని|సాసా[|॥ నిన్రిీ 

--ఇది| క ల్ల [| య-న---|రా-దు॥| 

అముము నాలాలు నాను. అూాకామిమి మలమలా. శాల అరాాలా్ను 

--గమ|వనిదపమా॥ మగవపమగరి[సారినిసా |! 

--ఇది]ని- --ళ్చ[యిం-వ---]|రా- -దు| 

ఆ = పని|సాసా|॥నగ శరినరని,సాసా॥ 

--పది|లానా|॥| గొ-లు---| వ గ] 

_-పని|[సాఠన నిదపా[మగమపామ| మ గరిసా॥। 

--వ-|త్య---- మ |॥|॥మ-- --|య్యే- -వు॥| 

_- గమ|పామా॥ నిపపమగా |॥గరిరీసా ॥ 

_-=ఎయ ద[।|లోనుం|॥|డు-దు _-|॥|వ--ని | 

అనానను గాలుల ఉట బల నానన 

_ ఆ ని ని|సారిననిస సనిధ ఫా]|]నిసా!|!గా మా]! 

యిన్ని] వే -- --చా- - |1లు చె][ప్పగా॥ 

_-గమ|పని నీ ని సారీ సనిస్ |నిదపా |! 

-- వెద |కి-ధ్యా॥నము-- = = | సే-తు || 

మగమ॥|॥పనిదపమా॥ గ మపా-మ|వమగరిసా |! జ్ 

_- వెస |గ--- ను |గొం-ట--|[లే_- --దు॥| 

Sa కన కాపులను వనములు శస సనా. అలా. ume, నలు Tea 

-_పప|పనిపమ పనిపా||వనిస్రీనిపీ|సి గ్ రీ సా] 

-చెద][ర-- -కం- -|కఇదే---- .]|మ- - రి ॥ 
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నీప|[వమగరిగరిసా (నీ సారిననిధ | పనిసా || 

దె-|పు = ౨ = డు = - ||నున్నా-- = - | డందురు ॥| 

rr పల కాజాలు 

జ నని|గాగాగుగపమగర్|[సారీనిసాం 3] 

పది లము[॥|గా-- --|[జా--తు |] 

ానానాపాన. తానా. సమన శ కనకరాజు. కాలను. పోరా కు వరు. 

ప ని నరీసీనిదపమగ] పమనిపపమ|గగరీసా || 

-చ- - =|[రా=ఎ*-=--[దు-- - 11 Ns! 



బిగ్ 

అవతారిక : 

శః కీ.ర్తనమునందు “కన్నులకు కనబడుచున్న ఈ జగత్తంతయు ఓవిమ్ల పా! నీ మహి 

మరే! ఐనను నాయంతరాత్మవై నీవుండుట వలన నాకు అదియేవైకుంఠము. ఇక అంతులేని 

నరకముల వెరపు నాకేల ? నా తనువు"ం దవవరతము నీ నామజపము నెలకోనియున్నది, నీవు 

కల్పించిన మాయామయమగు సుసారపు భయము నాశేల ? శేపన్న దానిలో యేమున్నదో, 

శెరమరుగు చేసిన ఓ దేవుడా! సాదుట్టునుండెడ బార్రందరును నాకు చుట్టము లే! సద్గురుని యను 

(గవామువలన సిమరుగు చొచ్చితిని. | క్రీ వేక శుళ్వరుడా! నిదానుడనై న నేను పుట్టినశ్లే యుండి 
నను నాయెంగిళు లెల్ల బాసినవి ' అని అయ్యవారు ఆతశ్రిసమర్పణము చేసికొనుచు స్వామియగు 

(శ్రీ వంకటనాధుని కీ రించుచున్నారు. 

ధనాని - రుంపె 

పుట్టిన శై వున్నవాడ పోలేదు రాలేదు 

యిన్లు నీదానుడనై తే యెంగిలెల్ల బాసె! ॥పల్ల వి॥ 

వెలినున్న జగమెల్ల విష్ణుడ నీమహిమే 
అలరి నాలోన నీవే అంత రాత్మవు 

తెలిసి నేనున్న చోశు దివ్యవై క. ౮ఠము 

వెలలేని నరక్రముల వెరౌెల్ల దీర! *పుట్టి॥ 

తనువుతో నుంజేది నీ తఎచిన తలపేనా 

మనువు సంసారము నీ మాయచేతిచే 

పనుల నాకరగ్రము నీపం చినట్టి పను పే 

మనసులోపలి యనుమానమెల్ల బాసె! *పుటి॥ 

తెరమరుగు దినాలు దేవుడ నీకల్సిత మె 

సొరిది యీనుర లెల్ల చుట్టాలె నాకు 

నిరతి (శ్రీ వంక శుళ నీమరగు చొచ్చినేడు 

గురునియానతి చేత గెంకులెల బాసి ! ॥వుటి॥ 
౧౧ A) 



(త్వ ప వ ననిచాపా।!పమపాప ప మగమా ॥| 

పుట్టిన - ప్రై - 1 వు=- న్నవా-=౨* = డ ॥। 

గ మపనిదవమగ।ప మగరిసాన ॥| 
పో_ లే. -దు- - |రా=- - .-లేదు॥ 

న మమమా।[మపప పమగమా !॥1 
యిశునీ చదా!నుడనై --- తె ॥ 

ప నినగ రీస్ |సారీనిసా ॥ 
యెం-గి లేల 1బా. = సె ॥! ॥పుటి॥ 

౧౧ A) 

_పనినీ ని |రీసీనిద పాపమయ॥ 

-వెలినున్న |।జ- గ - మె ల - |! 

గమ వనిదప।|పమగపమగ రీ సా ॥। 

విమడా--!నీ - --మహి-మే॥ 

అననని ET eee APPT 

-నరిసానీ1రిసని ద్ర ఫానీ సా॥-సమమాపమగ॥।సమపా-॥ 

-అలరినా।|లో-న - నీ -_ వే || -అంతరా=-* --1-తృవు - 

rr Pr ప SR 

_పనినసీసీ- -,8 నని దపామ॥-పని నగ రీ |సారీనిసా॥ 

_ తెలిసి నే--!ను-న్న-చోకె | -దివ్యవై = - కుంఠ = ము |! 

వపనిసగగ।|గవమ గరఠిసా _- న | వనిసఠరీని సనిదపమ। 

_-వెలలే*- నిన రక ము- ల - = 1 వె- ర -పె-=౨-ల్హ 
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= ఈవదమునందలి నాయిక రూవగర్విత. ఈమెకు సఖ “చెలీ నీ వెంత బేలవే, వేర వెట్టి 
పాలు తిరిగికాచినచే ఏరిగిపోవా ? అశ్రు చవిగొన్న వలపుతీపులు 'యెడయమై తే కారముగా చా 

బంగారవము':వంటి దగు యావనమును యనుభవించవలెను గాని వ్యర్థ ముగా పోగెట్లుకొందురా 

అనకూలుడగు నాయకుడు నిన్ను లొలించినచే లోనుగావల'దా ! ఆతని నవకంపు చేతలను ఏల 

కొనవలదా ? (శ్రీ వేంక శుళ్వరుడగు నీపతి నిన్ను కూడిక లిమ్మనగా యీరాదశే ! వెనుక 

కోపములను తలచి తపించి మననులు విరదుకొందురశే ! వేసవియెండలు వానకాలమునాటి 

దాచుకొనగలమా!" యని యెంతో మధురమైన యువమానములతో చెప్పుకొనుచున్న దని అయ, 

వారు లోకవ్యృ తృమునందలి విషయములను కడు మనోజ్ఞ ముగా పాడుకొన్నారు. 

ధన్యాసి - రూపకం 
శ mp! | స. 

వేసవి యెండలుండునా వేరె వాన కాలానకు 

పాసినకాకలు రతి పచరించవచ్చునా! ॥పల్ల వి॥ 

"పేర బెట్టి తె వలపు పెరుగువంటిచెపో 

"కేరి కాచబోతే విరిగిపోవుగాని 

గారవీంచే రమణుని కతలకులోగా చే 

ధూరబొ య్యువుగనక తుత్తుమురౌ మనను ! ॥ వేసవిః 

చవిగొంశు తమకను చక్కెరవంటిదె పో 

కవవాసీ తె అర్ర కారవమిగాని 

నవకపునాయకున నవ్వులెల్లా 'జేఫొన వే 

తివిరేరుగనక చె తీగ సాగు చలము! ॥ వేసవి॥ 

పనిగొంశు జవ్వనము బంగారువంటి చెపో 

దినము, దొచ్చితే వన్నెదీనుగాని 

యెననెను | క్రీవెంక శశుడు నిన్నింతలో నే 

"పెన గేవు గనక ముప్పిరి గొను వీరము ! ॥ వేనవి॥ 

శృం .: 14-59 
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తా 

 అలయాలుశొననునిననినానున Friese, gman, WETTER GRIT TTT RTT, 

గమనుపని ప పమగ ర న రిధీసా॥॥ 

వి_యెం- = = || డలుం -డునా || 

పసన బబతావాాలల దానన సాన్. అ Cre 

గ మవపనిన॥ రీ ననిదవమగరిసరిన్లీ || 

వ. రెవా. స || కా-*--లొ= - -ని=కు || 

రసనీదపా-॥ పమగమ సా పనిస 

పా- -సి- న-]||కా---క-_లు - రతి॥| 

_గమవనిదపమగరీ | సారినిసా॥ 
_ పెరుగు-వం- - -టి || చే- -పో॥| 

en) 

_ర8సన్సిదధవనిస|॥ నమమాపమమగగా ॥ 

_ శే-రి-క౯-చ॥|బో- తే. ౨-౨ || 

rrr ne 

_-సగమాపాప][]నిసనిదపా--॥ 

-విరి గి పోవు గా--- ని -=|॥|| 

వల ఖా. వరాగల సోమా నాల కరక అలాల కనును కన 

గా. రవిం- || చే- - -రమణుని || 

_పననిన్ మగ గరీరి |సారీనిసా॥ 

-కత- లకు -లో-- ||గా --వే॥| 

[| వేసవి! 
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తనా అనో పలవన అవపను కనాన. జ. ran a 0 A ma] అననన 

- పనిసాసా-|॥ సాననిరీననిదపా || 

దూ. ర బొ-|॥ య్యువు-గ-న-క || 

న 
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అవతారిక : 

ఈమె విహోత్కంరిత, నాయకుడగు శ్రీవేంక శుళ్వరునికి నాయిక విరహమును 

వర్ణింపుచు “మా చెలి విరహోవస్థలు జూచె ఆమెయందు నీకేల దయపుట్టదయ్యా్య” అని చెలులు 

శ్రీవేంక శుళ్వరుని వేడుకొనుచున్నారు. 

రాగ లక్షీణం : 

ఆహిరిరాగము |పాచీనము. వెంకట మఖి నం|పదాయమున నారీరీతి గౌళ జన్యము 

గాను, భాపాంగముగాను |వతిమధ్యమము తప్ప తక్కిన న్వరములన్నియు పలుకునదిగాను వివ 

రించియున్నారు. కాలి యిప్పటి వాడుక 1పకారము వకుళాభరణ జన్యముగానుండి “నిదనిన్" 

అను సందర్భమున చతు[శుతి ధై వతమును, సనగసి అనునప్పుడు సాధారణ గాంధారమును పలు 

కుచు భాషాంగముగా యీరాగము ఒప్పుచున్నది. దినిని పూర్వాచార్యులు 5వ మేళముగా చెప్పి 

యున్నారు. ఇందరి గ మక వరి కాదులు గురుముఖమున అభ్యసీంచ పాొడుకొనవలెను. ఇందు 

గల న్వరములయందు నొక్కు, జారు, కంపితము పలుకు విధము కొంత కష్టసాధ్యఘు. 'ని దని స్ 

అను నప్పుడు మూత మే చతుళ్ళతి థై వతము పలుకును. 'దనిద పి అను నప్పుడు శుద్దధై వ 

త మే పలుకును. న గ మపి అను (వయోగము తరచుగా వచ్చును, “నీ గ సీ ని అనునప్పుడు 

సాధారణ గాంధారము ఛాయామా।|తముగా తోచును, 

ఆరోవాణ ; సరిసగమపదనిస । 

అవరోవాణ : సీనిద నిదపమగారిస॥ 

ఆహిరి _ రుంపె 

రమణి భాగ్యమునేడు రచ్చల కెక్కె 

తమకపు వలపు నీతలకేల 'యెక్కదో ! పల్ల వి॥ 

చెలితలపులో చింత చెక్కిటి చేతికి వచ్చె 

'యెలమి నీచి త్తమింకా నేలరాదో 

నిలువున కాకలెల్లా నిట్టూరుపుల బుర్హై 

శలిరుబోడి సె నీకు దయ యె లఫుట్టదో | ॥1రమణి॥ 
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దట్టపు గోరిక్ష లెల్లా తనుపవులకలదీ 

యిక్షైవిన్నపాల గత లీల తేరవో 

చిట్టకపు విరవాము చెమటలగాన వచ్చె 
గట్టిగా నీమోవా మేల కానరాదో ! [రమణి॥ 

నిక్కుగుచము నింతివి నీ కౌగిటనే మించె 

యెక్కువ నీ సిగ్గు లిక నేల మించవో 

(పక్కున (శ్రీ వెంక కుళ పడతిగూడితి వా 

తక్కించి మన్నించ నీకు దరియెట్టాయనో ! [రమణి॥ 

శం: 26_96 -* 

పదపమా| గమ వ 

రమణిభా | గ్య -ము- నే-  - 

మాను మాంసము. క అ 

నప పపమగమ|పాదని దపా||గమవదని|నీ.సీ న్నిసా |] 
ర-చ్చ- ల- - | కె- - క్క -[॥[తమశపు -|వలపు- నీ ॥| 

నాక మాములు వానా బ్బా 

త_ల కే _--ల|యె-- క్కుదో॥ [1 రమణి॥| 

లన. నల వాననాానలన ea eet తనన నానిన మకాం వదలా హారాల పాసు! 

గమపదదపా।పపమాగమగరిసా || 
చెలితల -పు[లో-- చిం---త॥ 

న రి సన్సీ, నగ మపదపమగమా |! 
చెక్కిటిచే]తి _కి-వ- - - చ్చె॥| 

Samet WER RAMIRRIIRIRE pom, నా. Grama, DR RARERRE TRE, 

సగమపా|పద దపపమమ॥ వదనిసా-ని|దనిదపా- |! 
యెల మి నీ| చిత్తమీం-- -కా|॥[యే-లరా--|- =- దో- || 



లలి 

అనానను జామను కోరటముు కాలమా. సా వమ 

వీరిన్ ననిదని[న రిన్స్నిదని ॥ 

నిలు-వు- -న|కాక -లె= -ల్ల || 

సాగమగరిసా॥(ర8సనీసాన]|। 

నిట్టూ - - - రు |పు-లబుస్రై॥| 

సగ 

దయయే--- ల |పు-ట్టదో - ॥ [[రమణి॥ 
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అవతారిక ; 

చ్ర్యపదమునందలి నాయిక ముగ్గ, ఈమె భారములను, కష్ట నిష్టురములను ఎవరితో 

నైన చెవ్పుకొనుటకు కూడ మొగమాట పడునట్టి స్వాభావికా-నాధుడగు (శ్రీవేంక శుళ్వరుని 
సన్ని ధిని “ఏకాంతము దొరికినంత నే విరహోర్తనై ఇతరము లేమియు లేకున్నను కనులార నిన్ను 

జూచుటకు వీలుకలుగకున్నది. కోలువుకూటమున మందిమేళమున నీవుంబెదవు. అక్కాడికె నను 

వచ్చి దర్శింతమనగా పరాకులు చేయుచుందువు. నీ చెక్కులు నొక్కి పాచ్చరించెదనన్న అట్టి 
వారు వేవేలు నీశెంత 'నెప్పుడును వుందురు. నేను నెపము లెన్ను వారికి వెరువను. అలమేలుమంగ 

నగు నాకు అందరును చుట్టములే! ఓ (శ్రీ వేంకశుళ్వగుడా నీకృపాకటాదమునకు పాాతురాల 

నె తిని అదియే పదివేలు” అని [పేమోత్కం౦ఠితమయై చెప్పుకొనుచున్నది. 

పమిభాగ్యముననో యిటు విచ్చేసితిగాక 

వోమి నీ యవసరము వొకరికి నబ్బునా ! ॥పల్ల వి॥ 

కడువిరహినై నిన్ను గన్నుల చూచే మం శేను 

వడ దేరి కొలువు చావడినుందువు 

తడవి అక్కుడికెన దగశేనంశు నిన్ను 
చ్లా "ఓ 

యెడసి నావంటివారు ఎందశె నా వత్తురు | 1ఏమి॥ 

పక్కన నే నీకు విన్నపము సేనుకొనేనంటు 

యెక్కడలేని పరాకు యెప్పుడు నీకు 

చెక్కువట్టి తీసి నిన్ను చేతనెచ్చరించేనంశు 

వెక్కసాన నట్టవారు వెవేలు గలరు! ॥ఏమి॥ 

పారితెంచి నే నిన్ను బలిమి గూడేనంశు 

నేరుతు రందుకు దగునెపము లెల్లా 

కోరి (శ్రీ వేంక కుకుడ కూడితివి నన్నునిళ్లై 
యీరీఖి నల మేల్ముంగను యిందరు చుట్టాలే | వమి॥ 

ళం : 18_22 
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అపాన నవత. కను నా I i పాటున. pri, నలక  అదానానానాని మ 

పదపాపపమగమా॥ గమ ప పమగరిసాసా |] 

ఏ- మిభా- - - గ్య ॥ము-న-నో- --యిటు || 

చ CP ఎ రగ గమా |॥|పాదనిదపా || 

వి--చ్చేసి- - [8 గా-- క || 

సారీనీనని దపదనిసా॥ 

నీ. - *- -[[యవసరము || 

నినన mit MA es Pr నానన Pree ను టవ నాం టారో నానో se ననున పబ. 

మగమాపదనిసనిద|]పద దపామగమగరి సా |} 

వొ-క రి- కీ-..fగ1న-బ్బు- -నా. .- - || 
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కడుపవిరహి || నై -- నిన్ను ॥ 

గ మవపాదపపమ[|[గమ గ రినన్సి || 
కన్ను లచూ._.- - | చె _ మంశే-ను |] 

నాక కనాన స ల. 

అగో 

[| ఏమి]! 
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ఆనా. పాసుని 

_ వగమగణనరినని దనినరీననిదనినరీనని॥| 
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దప దనిసా | -నిన్నీ-పదపవ || 

ఎందలై-నా || -వ- ---త్తురు॥| [| ఏమి || 
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అవతారిక : 

ద్రుందలి నాయిక బాల, ముగ్గ, స్వాధీనపతిక. వెన్నెల వెలుగులు మోమునకు, చిరు 

నవ్వులు చిగురు మోవికి, పాలిండ్ల మెరుగులు పయ్యెదకు, వయ్యాారపువంపులు నడకలకు, యౌవ 

నవుసొగనులు శరీరమునకు అందముల నిచ్చుచుండగా, ఈమె తిరువేంగళ నాధుని పొంతలలో చింత 

లుడిగి సుఖించుచున్న దని అయ్యవారు చెప్పుచున్నాకు. 

ఆహిఠి _ రుంసపె 

ఇన్నియును దగగలిగ నీయింతి కిదె యిపుడు 

కన్నియల కిందరికి గలి? మోపహములూ ! ॥పల్ల వి॥ 

నిగనిగని మజుగు వెన్నెల మోమునకు గలి 
చిగురు మోవికి గలిగె జిటునగవులు 

పగటు గను గొనల బలపలని కెంపులు గలి” 

పొగరు చెమటలు గలిగె పొలతి చెక్కులను ! 1ఇన్నియు॥ 

ఒయ్యారమగు నలపు లువిద మేనికి గలి 

గయ్యాళి నడపులకు గలి” మురిపెములు 

తొయ్యలికి గలి? సంతోషంబు బరవళము 

పయ్యెదకు గలి? బయ్యివెని నునుబూత ! ॥ఇన్నియు+ 

వెలది కిప్పుడు గలిగ వెంక శుళ్వరుకరుణ 

తలపులకు గలి చింతా వియోగంబు ౮ 

పులకలకు గలిగ దలపులలోని జొంపములు 

అలుకలకు గలఠిగ బాయని విలాసములు ! ॥ ఇన్నియు॥ 

థం : 487 
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నన న అ a 

దనిన్రీననిసా నని] దప దపపమగమ |] 

క-_-లి-7౧- మో. -|[హములు-- -=౨ ౨|| ఇన్ని యు॥ 

అమవస నా నా లతా “గ గోన నానన ట్య కానాగానకంనులొనను. “ననన. 

మమమనూ। గ మపదపమగమ ॥ ల క 
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-నగమాపా]|దనిచాపపమ || 

= వెం- క శు] శ్వ-రుకరుణ || 

x x ర ద్ర x ఎ] 
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_పదనీనన|8నన్నిన సా! 

అలుక లగకు!|!గ-లి- గబా || 

మా. లాభం న డన. మనల కోనా అలాల మనలను కనా పనాజి. 
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య-ని =*వి*=-లా =*-|సములు- ౨-౨ = || - ఇన్ని య. 
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అవతారిక : 

బందు (శ్రీలమ్మీ రారసింహుల సరసములను వర్షించుము “ఆమె కిన్నెర మీటి పాడు 

చుండగా, ఆపాటకు వరవళించి ధూరమునందున్న నీవు వడివడిగా వచ్చి, నరనకూర్చుండి ఆమెను 

లాలించి ఆనందించితివి. మేడపై నుండి ఆమె ఎలుగెత్తి పాడుచు తామర పూవులను నీవై విసరగా 

ఆమె వద్ద చేరి వినోదిం చితివి. | శ్రీవేంక శుళ్వరుడవై అల మేలుమంగయగు ఆమెను వేంకటా[దివై 

విహరించుచు పలితివి, అని చెలులు స్వామియగు (శ్రీనివాసుని నుతించుచున్నారు. 

ఆహిది __ (తిపుట 

ఎటువ టి వలపులో యిద్దరికిని 
ఇ సింవో |! ప చిటుకంశు మెచ్చేవు (శీ నరసింవో ! ॥పల్ల వి॥ 

గిరు లక్కి లకిమమ కిన్నెర వాయించుకొంటాొ 

పరగ నీ మోము తప్పక చూడగా 

సరుగన నీవు వచ్చి సంగడినే కూచుండి 

సిరులతో బొగజేను [శీ నరసింహా ! 1ఎటువంటి! 

యెదురు మేడవై నెక్కి. యెలుగె త్రి పాడిపాడి 

వుదుటున దామరపూవుల వేయగా 

పొదిగి నీ వంతలోనే బుజమువై జేయివేసి 

చెదరక చెక్కుంశువు (శ్రీ నరసింవో! ॥ఎటువంటి॥ 

పఅపువై నీకె వరాకున జెలితోడ 

అణీముణీ నిన్ను జూపేకాంత మాడగా 

మెజయ శ్రీ వేంకటా(ద్రిమీద వచ్చి కూడితివి 

చెఅగువట్టి చొక్కుతా |శ్రీ నరసింవో ! 1ఎటువంటి॥ 

శం : వర్. 161 
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*౨ఎఎటువం- = - టి |, వలపు- - లో ॥! 

కలలా ప యలు కహాని సలల కారకాలను అసస వాల eRe కర కాక. 

వకచుగమా॥గమపమగమమగరీసా॥ 
ద _ = ౨ రి 11 కీ - - ~~ ౨ ని 

లు 

రిననీనగమాపా॥ప పాదని చాపా॥! 
_- = చిటుకం శే ॥ మెచ్చేవు- - = 1 

 చనవానయునాణాణనిననట నో ను... ననన. చటం. కాలా. నాల వరమ. సల్ల “ుణనాచానాననననుమి. 

_౨-నివనిదపమ।$। గమపమాపగమగరిసా ॥! 

ర ఎ HAO . = _ = పహా=ఎ అ - 2 ll 

పు __.వపదపపమపా ।॥పాదనిననిసాసా | 

-=గిరులె- - -క్కి।! లకి- -- మమ్ము 1! 

అననా అహిమానననన mm అ అనన. 

* 
న __చరీ సాసా-ని॥ ద నిసా-ని ని దదాపా [। 

-=కీన్నె రవా= = !|1యిం- చు కొం. -టా॥! 

Cr “లననినా. an నునా లట 

_--వదపాపమ॥ గ మపదపమగమగరి సా ॥ 

=౨పర గనీ - | మో - ౨-౨ = ము= == = || 

సాన పవపమగమా॥పదనీ-పద పపా!! 

తత్పక- - - చూ॥డ----గా -ను॥। 

పపమగమా 1 పపాదనిదాపా | 

గు-- = న ।11నీవువ* - చ్చి॥।। 

rm న అద్రపైకట్టాలి. 

_-_పదనీసా॥సా- రీ సనీసా॥ 

-.=సంగడి నే ; కూ-ర్చుం - = డి | 

1ఎటువంటిీ॥ 



41 

రీగముగ రీసా॥ ని సనివదనిసా 1 

సిరుల - _-తో॥పొ._గ._డే-వు॥! 
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అవతారిక : 

"ద్రేవకేవో తృముడగు (క్రీ, వెంక కుళ్వరుని నాయకునిగా పొందిన ఆమె ఆతని వై భవ 

ములను, చిలిపిమాటలను, చేతలను అన్య్యాప బేళముగా కొనియాడుచు “నేను మోనపోయితి నని 

చెప్పుచున్నది. ఈ మెయందు నాయకుడు అనుకూలుడు. అనుమానముచే కోపించుకొని యున్న 

యీమెకు ఆతని చేశలన్నియు మర్శగర్శ్భితమ. గా కనబడుట సహజ మేకచదా ! “మాటలలో దాగి 

యున్న యూచమత్కారము నెరుగనై తి, నీ చూపులలో గల ఆశలను చూచి వాని వెనుక దాగి 

యున్న మాయలను గుక్షింపలేనై తి. నీవు నాకు (సియుడవగు | శ్రీవేంక కేళ్వరునివని తలచినాను 

గాని, చేవచేవో త్తముడవని గుర్తింపనై తిని, నీ వై భవములను చూచి, పొందవలెనని ఆకించితినే 

గాని వానికతీతమగు ఆనందమును తెలియనై తిని” అని యీమె నాయకునితో చెప్పుకొనుచున్న ది. 

ఆహిరి __ రుం'పిె 

ఆలాగు పొందుబును నటువంటి కూటములు 

సనిలాగు లొట నేడచి చూడనయిత్సి ! పల షి! 

అడియాస చూపులకు నానగించితి కాని 

వెడమాయలని లోను వెదకలేనై తి 

కడువేడుకల దగిలి గాసి బొందితిగాని 

యెడలేని పరితాప మెరుగలేనైతి ! 1ఆలాగు॥ 

చిజునగవు మాటలకు జి త్తగించితి గాని 

తరి తీపులని లోను దలపనైతి 

వరుస మోవాపు విసల వలల జిక్కితిగాని 

గరువంపు బొలయలుక గాన లేనై తి | ॥ఆలాగు॥ 

[శీ 'వేంక శుళ్వరుని జింత చేసితి గాని 

దేవో త్రమునిలాగు దెలియ లేనై తి 

ఈ వై భవమువై నిచ్చగించితిగాని 
యీ వె భవానంద మిది పొందనై తి! 1ఆలాగు॥ 

అ: 6-80 
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వరి సాని। ద నిద సని ॥ సరీసీద ని|దనిసీ నని! 

అడియాన।చూ-పులకు 1నా -సగిం. | చితిగా -ని ॥। 

దని న రీ చ ;వనిశనిదపమ[[గమపదని।;దవపపా*= | 

వెడమా -య 1ల-ని-లో -ను |; వెదక లే-| నవై- తి - 

నసగమగమ।మపపపమ ।। పదని నిప।|దపపామ ॥! 

కడు వే-డు। కలదగి రి nగా- సిపొం- 1 దితిగాని ॥ 

వదనీవ।, ఠి న నీ వ॥ ద ని నీసని। ద వపా -*॥| 

నె - తి = || 11 అ మడ లేని।;వపరితాప।|[ మటుగలే _-; నె 



4&4 

ఆవతారిక ; 

తశ్రపదనమునందలి నాయిక ధీర, (పౌఢ, స్వీయ. ఈమెవై నాధుడగు శ్రీవేంక కేళ్ళ 

రుని యకు[గవానుగలిగి ఆతడురాగా ఈమె “నీతో నొ త్తి విన్నవించుటకు వోపలేని దానను. 
విరహార్షనె యున్న నేను యొప్పుజేమౌదునో. ఇహ్పుడెన నొకసారి నన్ను చేగదీయ రాదా ? అగ్గల 

మొన నీవై వలపుచే మాటలు తడబడుచున్నవి మరువక నాకడకోొకసారి రాలేవా * నాకు 

వేవేలు పనులున్నవి ఈకాయమును నీవొకసారి కౌగలించుకొని నన్నొాకసారి ఆనందింప జేయ 

లేవా ? నా యౌవనమును నీకు దవ్వుదవ్వుల నుండి యే యింతవరకు జరిపితిని. ఇప్పుడై న నాకడ 

పవళించి జాయకుండరాదా *” అని కడుదీనముగా [క్రీ వేంకటపతిని వేడుకొనుచున్నది. 

పొయరాని పదివేలు పనులు నీకు యూ 

కాయము నీవిప్పుడై న కౌగలించుమీ ! ॥పల్ల వి॥ 

చిత్తజ తాపముచేత్ర చిక్కువడ్డ దానం గాన 

వొ త్తినీతో విన్నవించ నోపంగాని 

యె_క్తిన నీ విరహాన యేమౌదునో నన్ను 

చిత్తగించ యెవ్పుడై న జేరంగ రమ్మీ! [పాయరాని॥ 

తరి నిన్నుంబాసి మాట తడబడే చానంగాన 

"సరి నిన్నుం దూరనాడ నేరంగాని 

మయొరగొని తలచీర 'యెరంగకున్నప్పుడై న 

కరగి మఠఅవక నాకడ చూడుమీ! [పాయరాని॥ 

దవ్వుల నిందాక నీకు తమకించే దానంగాన 

జవ్వన మంటకు మనం జాలంగాని 

రవై్వైన వేంకట రమణ నావద నిళ్లు 
6... అట ల 

పవ్వళించి నేడైనా బాయకుండుమీ ! [పాయరాని । 

శం ఫి 4177 



తేనే నిస సా ॥నిపదని దా పా ॥! 

తమరు న కనరాని. మానా. అననానానాానాను ముల. టలు సాను వనాలను 

పమగమపాదనిదప।[1పమగమపమగమ గ రిసా ॥ 

వ-ను.- ఎ లు=ఎ- = |1నీ-- = కు- = -యీా == |! 

భావనతో ఇనుము కనా నాకాలని 
 జివగ్తాతకినమాాాణాలాతననను 

మపదపాదనిసా నిని [ద నిదపా-॥॥ 

శా_ ౨౨ గలిం- చు --11మీఎ= ౨౨|| ॥పాయ॥ 

మూదు జా వమ బూ శీకినోననాంల 

గవ దపపమగా ॥1గమపాదని చా పా ॥! 

చి తజ-- - శతా1!ప-ముచే- - త 1|| 

పద ని నిపదప॥| పమగమపమగమా॥ 

చి_.క్యుూవ -డ- | చా= నం-గాో- - న ॥ 
డె 

పాదపపమగమమగరి ॥నపా రిససనిసా॥ 

వొ త్తి-నీ- - _ తో -- |1॥విన్నవిం-=౨=౨ చ! 

నగమాపాద నివనీప।| దని చాపా._.॥ 

నో. _ పంగా ఎ -- ౨ [1 = ౬ ని =| 

వద నిసారిన న్ ని।11నిదనసీ సాసా॥ 

యె- త్తిన నీ*--- ॥వి=ర వాన || 

మనను చమన నాలాల కల భా న WR meee మాలా క నాను 

వరీగిముముగరీసానని॥|నిదనీసొ -- 1 
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 అతననునుా నతన సనన. లల యలసోపనునునునను ఆలనా నే సాపాటు 

నిని దనిసన్ రీసీనిదని॥| ద ని న రీ స 

చి త్తగిం-- చి- - = ॥1యె-ప్పు-డై ---న-॥ 

క. లపల re క! 

దనిసాసొ-_నినీ-ప॥దనిదపా --॥ 

జేఎరుగ--ర-=॥---=మీ--॥ ॥ వొాయః॥ 



4&7 

అవతారిక : 

-ర్రృపదమునందలి నాయిక మానవతి. |పౌఢ. ఈమె చేతలకు నాయకుడు కోపగించు 
కున్నాడో లేక ఆతని చేతలకు ఈమె కోపగించుకొన్నదో తెలియని సఖులు “మీయిద్దరు పొల 
యలుకలలో ఎట్లు నడచుకొన్నారో ఇలియుటలేదు. ఆమె బిగిసియున్నది. నీవేమి చేసితిచో ? 
కోవగించుకొంటివే మో, ఆమె (మొక్కవలసి వచ్చినది. తీపులను తిట్టియుందువేమో, అందుల 
కామె దీవించవలసివచ్చె, చూపులను నీవామెను జంకించితి పేమో ! అందుకామె పెనగవలసివచ్చె- 

నీవామె చేపట్టి దిగిచితివో యేమో ఆమె తన చెక్కులనొక్కవలసి వచ్చె. నీవు బలిమిగా నవ్వు 
టచే ఆమె సిగ్గుపడవఅసివచ్చె. అశ్లేనీవు వె కొనగా ఆమె నీకు కె వశము గావలసివచ్చె. ఏమిచేసి 
కొంటివో శ్రీవేంక శుళ్వరుడా” అని గోముగా శారి పొఅయలుకలు సర్ది చెప్పి వారినేకముచేయు 
టకు [పయత్నించుచున్నారు, 

రాగ లతణము : 

సోమ |పొచీనరాగము. 14వ మేళమగు వకుళాభరణ జన్యము, ఇది పాచీన రాగ మైనను 

ఇందు ఇతర వా్రయకారుల రచనలు దొరకుటలేదు. దీనికి నామ సామ్యముగల సామ అను 

మరియొక రాగముగలదు. అదియు అంత |పచారమునందు కానవచ్చుటలేదు. కాని కొన్నియె 
నను రచనలు అందు వినబడుచున్నవి, 

సోమయను రాగమునకు రచనల మాటయట్లుండ, రాగ సన్వరూసమును చెప్పెడీ 

యాధారములు కూడ దొరకుట కవ్టముగనే యున్నది. అందమగు న్వరనంపుటితోనుండిన యిట్టీ 
రాగములు వాడుకనుండి తొలగిపోవ్తట తీరిగి (పచారమునకు వచ్చుట విచితముగా నున్నది. 

ఆరోవాణ :సరిమవవుడనిన 

అవరోవాణ : ననిదమగరిన 

సోను _ తీ పుట 

బిగిసి యాెపె నీకు బెట్టని కోట 

యెగసశక్కేలకు నీవు యేమి సేనుకొంటివి ? ॥పల్ల వి॥ 

కోపగించుకోబోగా కొలిచి మొక్కవలసె 

తీస్తల డిట్టినందుకు దీవించవలసి 

చూపుల జంకించగాను నూడ పెనగ వలసె 
తము 



రిని 
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చేపట్టి తియ్యగ బోగా చెక్కులు నొక్కవలసె 
ల 

చేవమీర నవ్వగాను సిగువడవలసె 

కావరించి సై కొనగా కై వళము గావలదె 

యే (యీ) విచాన నుండి వుండి యేమిసేనుకొంటివి! ॥విగిసి॥ 

కాకలుసేయగబోగా గక్కన గూడవలనె 

పోకముడి యంటగాను భోగించవలనె 

వేకపు |శీ పంక శుళ వెలది గలిసి తి 

యేకట నీ యంత నీవు యేమి సేను కొంటివి? 1బిగిసి॥ 

ళం : 27_889 

అనా అల భోరు.  చివాానటను లుననానినన కనాన. మ. అననా కాను. లు బరులు rr 

-.మషపమాద నిసని॥దమామగరీ సా ॥ 

“-విగిసియా. == 1 సి - నీ _ -రకు ॥ 

సాససనినిధ ధనిసరి।[[మపపమదనిదమగ రసా 11 

ఎ బెట- - - ని=---1॥1కో.- ఉంటడం ఎఎ ఎ 11 
A) 

-- నరిమగరీ మప॥మచదానిదనీ॥ 

_-యెగ న. -క్కే = | లకునీ=- -॥ 

సాన్ ఠి వననిసానిననీ।దని దమమగరీసా || 

వుయే.-మి- - సే- -॥ను-కొం- టి - - qT 

తానుంనిన్న కోక అల లు కాల నాలను హూ అనిన ఖు సాన మా క తము క 

_-మమామపమగ రిసరిముగరి రిసననీసా॥ 

--కో పగిం- ౨ ౨ |1(చ--గ -_--బోం -గా॥।॥। 

పు క లలల, ము en క, rm 9 

-_ద్గనిసా-రిమగరీ॥॥ రి నరిమపమదదమా॥ 
ఇ -రకొరలి చి ..మొ-_-॥|కు=వ- = ల- సి ॥।; 

1విగిసి॥| 



కి 42 

7ానదిమా-పవగా।[।[మగరిసదిమపాొా _ - |! 

కు ది_విం ౨౨ చ 11వ _*ల-_--_- సె ఎఎ ॥॥1 

_-=౨చూ-పు- - ల ॥| జం కిం చ గా ॥ 

క నాశానోనననోన్ను 

సావరీమా-వగా |; మగరిననిదనినిసా ॥ 

నునూ_- డు -- పె; న=ఎగ౨=౨= వల నె ॥ 

wm] 
4 

_ఎ=౨ఎ వసాసహారీన నిద |; దమాచా-నిద నీ ॥।। 

_ఎఎయేుపున -_.--॥నెం- త -కు-నెం॥। 

a nm] Cn PIN Un 

సాసాడీసననిసనీదనిచా॥మ గామగరీసా॥ 

శ యే. - మి-- సే. - ॥సనుకొంటి- - ఫి॥ 1 1విగిసి!। 
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అవతారిక : 

-ప్రశ్రపదమునందలి నాయిక రూపగర్విత. కలవోంతరిత. ఈమె సౌందర్యాదులను 

నాయకుడగు | శ్రీవేంక శుళ్వరునకు చెప్పుచు “మాచెలి నోశె_త్తికే పగడాలు రాసులుగా పడగలవు. 

ఈమె కనులెత్తి చూచితే కెంపులే రాలేను నుమా! మాచెలి రత్నాలరాసులు కానుకలివ్వగా 

భండారమున దాచుకొనవా, సొమ్ములు చేయించుకొని అలంకరించుకొన వా, ముత్యాల ేరులు 

"పెట్ట మాయమ్మ వారిని "పెండ్హాడితివి. ఇప్పు జేమెనది, ఏల అలగియున్నావు ” అని చెలులు విన్న 

వించుచున్నారు. ఇందు అయ్యవారు చి|తించిన వాక్సి|తము చమతారముగా నున్నది, అమ్మ 

వారు నోరువిప్పినచో అగ్ని గోళములవంటి పగడములు రానులౌనట. స్వామివారిని ఆమె తిట్టి 

నను తప్పులేదట నైగా వెలలేని యీరత్న రాసులు ఆతడు భండారమున దాచుకొనవలెనట. 

- సొముత్చిలు చేయించుకొని బండారమున అలంకరించుకొనవలెనట. అహో! యేమి చమత్కార 

మాయ్యా నీది అన్నమయ్యా ! 

రాగ లతణం : 

మాళవి గౌళ (పాచీనరాగము ఇది యిప్పటి వాడుక కారము 15 వ మేళమగు 

మాయా మాళవ గెళగా వ్యవవారింప బడుచున్నది. సంపూర్జ-సం పూర్ణ ము. ఇందు యితర 

వాగేయకారుల రచనలు అక్కడక్కడ కనబడుచున్నవి. సంగీత విద్యా[పారంభకులకు యీ 

రాగమునందు సరళి, జంట, అలంకారములు మొదలగు (పారంభికర చనలు చెప్పుట పరిపాటి. ఇట్టు 

చెప్పెడి పద్దతి ఎప్పటినుండి |పారంభమెనదో ఇదమిత్సముగా చెప్పుటకు వలను కాకున్నది. కాని 

అన్నమాచార్యుల వారికి సమకాలికులగు వురందరదానులవారు ఈ బోధనా పద్దతిని పవేశచెట్టిరని 

వినవచ్చుచున్న ది. 

మాళవిగౌళ _ రూపకం 

ఏమాయ నిందుకు నీ వెగ్గులేల పశళైవు 

కామిని నీ చెక్కు నొక్కి వై_కొనవయ్య ! ॥పల్ల వి॥ 

య అల్లో కకక" నో శ్రిశేను పగడాలే రాసులయ్యీ 
. 1 డను ఫ్లూన్నిన్ను దిట్టితే నేవాయనయ్యా 

Re గ్లో Ekg రత్నాలు గానుక వచ్చిన నీవు 
. ఎ ఛడ్లవ్' భిండ్వాథ్రాస్లే ఛాచుకోవటయ్యా ! 'నినుయ। 

శ hm 



ర్ 

ల్] 

మగువ చూపులవంక మాణిక్యా లే రాలీని 

తగ గోపించి చూచితే తపృ్పటవయ్యా 

సాగిసి మణులు చాచి సొముర్ణిలు నీ కిచ్చితేను 

జిగి మేన ధరియించి చెలగవటయ్యా | ॥[పమాయ॥ 

ముంచి చెలి నవ్వి తేను ము లేలే రాలీనీ 

యించుక గేలిసేసిశే నమాయనయ్యా ల లం 
ల ల స్ట సల 

దా § అబ జ్ ఒం / గౌ పం'చెసు [శీ వేంక కళ పెండ్లి ముత్యాల సున 

వంచి కూడి చలి మాన వచ్చు నటయ్య ! ఏమౌ య॥ 

శం య £6. 167 

అలన అననన. ఈనిన ననన 

సా చని చాషపా !! పమగామాదవదా |! 

పఏపమా- = య ॥।$;నిం- = దుకు- నీ ॥ 

దపమవపదపమగ ౮౦6 |1;సరిగమపాగమపదనీ ;| 

వ. -గుఎ లే “ఎ - ల -1॥1ప-- - యలు. - -వు॥ 
గి ది 

నరీగ మగ రసా ॥నినఠరివ్ నిదనీ స ;| 

కా-మీ -ని-నీ ॥చె- --క్కు -నొక్కి- 11 

ఇబ నిద నినిదవదదవమ॥పమగరి గ మవదనీ 11 

కై __ -కొ--=న=- == ॥వ---యా్య ---- ౪1 ॥1ఏమాయ॥ 

టు నాల జర కపనమవపలు. కలలు నా వసన an 
wea 

రరపాముపదవపమప॥పసమగమాదపద ॥| గ న 

“పడ తినో -- - - 11 లె - - బత్తి శే-ను!। VY. Centr: 
Library, 

చదనీసా॥ వ నిదాపమపా ప | TTD. TIRGP}A 
Acc. No., B84 

*పగడా లే | రా- = స్తు. లయ్యి || Date..... (92 



లా గమనిద పా।॥;పపమగమ 

-యెడపునిన్ను ॥ది.- - -ట్టి- తె - - 11 

రిగ మా-దపమగా ।|;పమగ రి సా ౨౨|| 

- నే-మా- -_ - - య |11న---య్యా--॥| 

పదని సరిగ రిస రి; గనమవమగరి సార, 

-కడలే- -- ని 15 -- - - -ళత్వాలు॥ 

స్నినస్ రి సాన్ ॥! రిననిదనీసా |! 

కాను క వ ।$।[ చ్చి-న-నీవు [| 

_పదనీసా।॥ ననిదాపమపా ॥ 
_*తడవిబం [| జా - ౬.  రా- న |} 

లాలనానిన్లు వరనినినినో అట్ల పలల కట్ల కొనననిణన్న rw ల పాన లు. అము 

మగమదపదనిపనిదపవము॥nదమగరినరి ౫ మ 
నాల. ఫాల నాను 

ర్ దనీ ॥। 

దా-చు ---కో-.- _.-వ _=-1ట - ఆం ఎయ్యా = -- -॥1| 

[1 ఏపమాయ।। 



అవతారిక ; 

ఈశ కీ ర్తనమునందు “జీవులు చేసెడి పాసములు ఎట్టీవై నను, _ అవీ ఆల్ఫాతీ 
యల్బములు. అతి ఘనమగు మహిమాతిశయముగల నీ నామము కావలెనా వీనిని యణచుటకు | 

ఇది పిచ్చుక వై (బహ్మోస్త్రము వేసినట్లు, ఒక పోకను గొనుటకు కొండంత బంగారమును వెల 
యిచ్చినట్లును, సము దము ఓ డె దాటి ఇనుమును తెచ్చుకున్న ట్లును వున్నది. ఎట్టి తపంబు 

ల్లైనను, పుణ్యములై నను నీ నామఫలమునకు సొటియా? వెంశటాచలపతియగు శ్రీవేంక ళేశ్వర 
నామస్మరణ మాతను జీవులను తరింప జినెడి దివ్య పభావా! నీకు నమస్సులు” అని అయ్యవారు 
నారాయణ మంత ఫలంబును కొనియాడుచు స్వామిని కీర్తించుచున్నారు. 

మాళవగౌళ ._ ఆది 

నారాయణ నీ నామ మహిమలకు 

గోరబోవుటకు గొడ్డలి దగునా ! ॥పల్త వి॥ 

వారి యని నొడిగిన నణ గటి పాపము 

సిరులనేను నుతిసేయగ గలనా 

పరగిన పిచ్చుక వై |బవ్మో(స్త్రము 
దొరకొని వూరక తొడిగిన యట్లు ! 1నాఠా। 

అచ్చుతయనగా నండెటి నంవద 

యిచ్చల నెంచిన నిలగలవా 

కొచ్చికొచ్చి యొక కొండంత కనకము 
వెచ్చపు బోకకు వెల యిడినట్లు ! ॥నారా॥ 

యెొదుటనె (శ్రీ వేంక కుళ్వర యనగా 

బొదిగెటి తపముల పుణ్యము గలదా 

కదిసి సము[దము గడచి వోడలో 

జిదిసి యినుము చెచ్చిన యట్లు ! ॥నొ రాళ 

౪: 9_2865 
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గమాపా-పదవమ|గ మపమమగ!।రి నరిగ|! 

నా- కా-యణనీ-|నా--మను- |హిమలకు || 

ూూాకనాయా. సానా నన. వామన. కలాపాలు న నలు. అ. ల లాకు. కాంట. లాను, 

సనరీగమావదపాపమ|గమపద 
లము అల యతాలాలతనానాతాను గా మనని 

పమగరి[సరిగమపా॥॥ 

గో_రబోవు- టకు -|గొ-- -డ్డ-లి-|[త-గు-నా]॥| 

సా "రా! 

వదానిసానసనిచాపా।; 
నా-రా-య-ణనీ |} 

దచాదచావదపమగమ|[వదవమగమగరి][ సరిగమ || 

వారియనినొ-డి-గిన]|న-ణ-గ- టి-|పా- పము |] 

నచాపపమగమమగరీ|[నరి గమ|పదపదపా |! 

సిరులనే--నును-తి[సే- యగ |గ-ల-నా || 

పచాని సాస్ రీసాస నిదా। పమగమపా-ద|[నీ సీ సీ | 
పర గిన పి- -చ్చు- క [1చ2---బ-- [వోశ్రనస్తుము॥| 

సరిగ మామగరిసానని। రి ననిదననిదప। 
దొరకొ ని వూ-- ర శె-|తొ-డి-గి -న-| 

నిదపమద పమగ | మగమాపా-పదపమ॥। 
య- --ట్లు-- -॥ _నా-శా-యణనీ -; 



ర్ర్ 

అవతారిక : 

ధ్ర్యా పదము నందలి నాయిక ముగ్గ. నాయకుడకు (శ్రీ) వేంకశేళ్వరుని తమ చెలి 
కడకు గొనివచ్చిగ చెలులు అతనితో “నీవు సర్వము నెరిగినవాడవు మా చెలియగు అలమేలు 

మంగా దేవి ముగ్గ. మిమ్ముల నిద్దరును ఒకచో చేర్చుటయు మా పని. ఇక మీదటి పని నీది, చేతులతో 
(మొక్కి చిరునవ్వులు నవ్వుచు ఆమె అక్కడే నిలచియున్నది. నీకు మేము యింశేమి చెప్పవలెను. 
గుట్టుగా కన్నులెత్తి చూచి కానుకలు నీ కిచ్చిన మా చెలితో పన్నుకొని సరసాలు నీవలె 
పంచుకోవలెగాని పలుకుటకు మాకేమి యున్నది. ఆమె వలపు నీవై నుంచి మనను నీశే 
యిచ్చినది. ఇచ్చకనుల నెరిగిన నిే ఆవె వను లెరుగుదువు.” అని మేలమాడుచు ఆది 

దంపతులగు నాయికా నాయకులను సన్నిహితుల "జేసిరని అయ్యవారు చెప్పుచున్నారు. 

రాగ లక్షణము : 

మంగళ కై శిక రాగము భాషాంగము. శెండు మధ్యమములు సందర్భానుసారముగ 

నిందువచ్చును. వెంకటవఖ సం(ప్రదాయమున చ్యుత మధ్యమము యీ రాగమున చెప్పినను 

ఏలనో దీనిని భాపాంగ మనలేదు మాయా మాళవగాళ జన్యముగా ఇప్పుడు దినిని పరిగణింప 

వలసియున్నది అతి |పాచీన రాగమగు యీ. మంగళ కై శిక 78 మేళక_ర్తల పద్దతి రాకమునుపే 

ఎంతో (పచారముననున్నది. 

సరిగమపమదనిసీ-సనీనిదపమగరి సన అను ఆరోవా ణావరోవాణములు 

కలిగియున్నను “గమమిమామిగరిసా-ననిరిగమా-మగదపననిరిస” 

అనునవి విశేష (వయాగములుగా గుర్తుంచుకొనవలయును. ఇచ్చట ఒక్క విషయము 

మనము చెప్పుకొనవలసియున్నది. మేళక ర్తల పద్దతికి పూర్వముండిన రాగములు చాలవరకు 

ఆరోవాశావరోవాణములమై గాక కొన్ని ముఖ్యమైన స్వర సందర్భములు గల రాగపు 

ఛాయలతో నే ఎక్కువగా గు_ర్తింపబడుచుండెడి వేమోనని అనుకొనవలసి యున్నది. ఇందుకు 

మంగళ కైశిక, ఆహిరి, ఘంటా, నై ౦ధవి, నవరోజు, మారువ, ద్విజావంతి, గొరిపంతు మొదలగు 

రాగముల స్యరూపలే ఉ దాహరణములు, 

మంగళ 3 శీక్ర _ రూపకం 

ఇందాకా మాపని యిక నీ పని 

కందువాయ వలపులు కపట మేమున్నది? ॥పల్ల వి॥ 



ర్రీ 

చేతులనె మొక్కి మొక్కి సెలవుల నవ్వు నప్వి 

ఆతల'నె నిలుచున్న దదివో చెలి 

కాతరాన యిక మీద గలిగిన పనులు నీ 

చేతి వించి యిక నీతో చెప్ప నేమి వున్నది ! ॥ఇందాక॥ 

కన్నులనె నిన్నుజూచి కానుక నీకంది యిచ్చి 

అన్నిటా గుట్లున నున్నద డివో చెలి 
౬ 

సన్నలూను మీలోని సరసాలు నిట మీద 

పన్నుకో నీవె నేర్తువు పలుక నేమున్నది! ఇందాక ॥ 

మచ్చిక నీకు జేసి మనను నీవై బెట్టి 

యిచ్చట గాగిలించె నిదివో చెలి 

అచ్చపు. (శ్రీ వేంక కేశ ఇను నీవు గూడితివి 

యిచ్చకము లిట మీద నిన్ని నెబుగుదువు | 1ఇందాక॥ 

శం: 15255 

మటలు అకక లమపులల కార 

'సా-నిదదమా|॥[మగమాదపదా-॥| 
ఇం--చా-. క |॥1మా- --ప-ని -|॥| 

శాలలు... సా రంకావాను కతన కరన కనాను 
ళీ 

మమగమమమగమమమ॥]1॥[దపదమపా-=॥|| 

యికొనీ _ - -- - = = [[“=ప = ని =*=|| 

గసమమమమగరినసన |॥సనిద దరి'సరీ | 

కం- - దువా--య |వ- లవులు- -॥| 
ణ్ 

ట్లో 

లే 

నమగమాదపచా]]న నిద నిసా]! ,. 

కప-ట మే- - |[ము-- న్నది -॥ 1కందాక॥ 
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a Ree el మనమున కని కనా స. 

_దదదసనిచా||దమవప పపమగమ | 

చేతుల నె- =_- ||[మొ-క్యిమొ- - -క్కి || 

_రిగ మమగామమవమామద | మమగమమగరిన || 

సెలవుల నే_ _- - --|| న --వ్వున --వ్వి]॥| 

అటు సర ల sa 

_-రిసనసనిసరిన || సిసరి రిససన నిళాధథథ ॥ 

_ ఆతలనే---|]ని-ల-చు- -న్నది॥| 

ర లాల 

రిస రి గమా-మద |॥[|మమమా--|॥ 
అదివో- - -=-=||-వెలి --|| 

_సరిగమదద([|॥ ప మగమదపదధా || 

_-కా=తరా-న|॥|యి-క-మీ-ద || 

గమదదనిద (| సనిదనిసా = || 

కలిగిన- -|॥|ప -నులునీ -॥| 

జాలక వనాలలో అలు కో 

_నఠరీగమగ ఠీసా॥నిన్ సీరీన వనిదానినరి ॥| 

_చే-8 - - -నిం|॥ తె- --యి=-క నీ- || 

a 

బ్యా 

ల్లు కోకిల క. ఉననవానాన 

తో_._-చె. - ప్ప || నే- మియు-న్నది॥| ఇం --దొ- క్ 

వ నిదమపపమగమ |[|[సగమాద వద ని సా-నిద దమా | 



ర్ి 

అవతారిక : 

చి పదము నందలి నాయిక ముగ్గ. నాయకుని చేతలకు ఆతనికడ నేమియు నశ 

జాలని బేల. ఆతని సన్న లను, సంశేతములను, గుర్తించియు గు_ర్తించనియట్లు చెలులతో యలుక 
లేని యలుక కనజరచుచు “నాధుని గొప్పదనమును నాకడ చెప్పుకొనకురే చెబలారా! కన్నుల 
చూదుటలు, కాకలుసేయుటలు, సన్నలు చేయుటలు, చవులూరించుటలు, నవ్వులు సేయుటలు, 

పువ్వులు వేయుటలు, బుజ్జగించుటలు, నెయ్యపు మాటలాడుటలో మునిగి, (శ్రీ వంక శుళ్వరుడు 

పతిమైతన యురమున జెట్టుకొన్న నన్ను దించుటయేమర చియున్నాడు ” అని చెప్పుచున్నది. 

అహో ! అలమేలుమంగపతీ ! నీ లీలలు అద్భుతములు. వానిని కనులారగని వర్ణించిన 
అన్నమయ్య రచన లింకను అద్భుతములు. ఇందలి నాయిక సౌందర్యరాశి. ఆమె సౌందర్యమును 

ఇనుమడింప జేసెడి చేతలతో నాయకుడానందించుచున్నాడని అమె శెలిసికొనియు శెలిసి 
కొొననట్లు చెలులకు చెవ్నుచున్న దని అయ్యవారు చమళ్కారముగా ఈ పదము పాడుకొన్నారు. 

రాగ లతణము : 

మలవారి రాగము (పాచీనము. ఇది యిప్పటి వాడుక |పకారము 15వ మేళమగు 

మాయా మాళవగాళ జన్యము. 'సరిమపదన-నదవమగ రిని అనునవి ఆరోవా 

గావరోవాణములు మత భేదములు లేక లక్షణ కారులందరును ఒకే విధముగా చెప్పిన ఇాగములథో 

నీది యొకటి మహోనుభావులై న పురందరదానులవారి పిశ్లౌయారి గీతములు ఇప్పటికిని 
వాడుకయందున్నవి. ఇటీవలి వాగ[్రయళారులు యీ రాగమునందు రచనలు చేసినట్లు కాన 
వచ్చుటలేదు. ఈ రాగమునందు తాళ్ళపాక వారి రచనలనేకములు కనబడుచున్నవి. ముద్దుస్వామి 
దీకితులవారి రచన మాత్రము ఒకటి యిప్పుడు పాడుచున్నారు. 

మలహరి __ రూపకం 

ఆయ లేకే యేమిచెప్పే రాతని నుద్దులు నాకు 

తాయి మక్క-ళాలేకాక దయగద్రా తనకు |! ॥పల్ల వి॥ 

కన్నుల జూడనే పనై కాకలు సేయనే పై 

యిన్నిటా తా నన్నుగూడే ఇెప్పుడోశాని 

సన్నలు సేయనే వశు చవులు చూపనే పె 
ఠఉు ర 

వెన్నెల బాయిటికి రావేళ లేదు తనకు! 1 ఆయ॥ 



క్ర 

నవ్వులు నవ్వనే పక్టై నాలి సేయనే ప్లై 
యివ్వలనన్ను గూడేది యెన్న జే రామ 
పువ్వులవేయనే పక్టై బుజ్జగించనే ప్లై 
పవ్వళించ బోద్దు లేదు పనులేలే తనకు ! ॥ఆంు॥ 

మాటలాడ నే పళ్షై మనను చూడనే పై 

యీటున గాలుదొక్కేది యన్న జే తాను 

పాటించి (శ్రీ వేంకటా దిపతి నన్ను నురమువై 
"లతేటలుగా నెక్కించుక దించనెడ లేదు ! ie 00 

శం: 289808 

ఇది చెద తిరుమలాచారు౧లవారి కీ రన ల్ దన) 

Cm TINS: ee 

మప దనద]|]]మపచాద దవపామ || 

_- ఆయలే-శే | యే- -మిచె- -ప్పే॥ 

మగరీసరిమా ॥| పద 
రా--తనిను |॥ద్దులు 

మమమామగ |॥ 8 మపదపమగరిన॥। 

తాయిమక్కా - || ళ౯-=ఎ = లే-గా-క || 

-మవదాసా|దదపమగరిసరిమపదప ॥| 
-దయగ ద్రా॥|త-న---కు- = -=౨=|| ॥ ఆయ॥ 

_సరిమమమా |॥పదవమగరిసరిగా | 
ఇక -న్నులజూ |॥|డ-నె-ప---శ్హై॥| 

- నరిమమపమగరి[]] సఫళణాసా॥ 
-కా-కలుసే- _ =-|[(యనేప మె]! 



‘ED 

_ సరి రి రీ ఇదద వప మగ రిగరిసా |] 
-యిన్నిటాతా |॥[న- న్ను-గూ--- డే] 

నరిమమ పదపద |॥|పా----]॥ 
చె-ప్ప్పుడోశా---|| ని---=|| 

_ప ద నసరిమా॥ గ రనర గా | 

-నన్నలుసే_ _ [యనెప - చు] 

న రీ పమగారిగునరిగాగరిరీ సా} 

-చవులు చూ - ||ప-నెప- = న్రై॥| 

_దరీసాదపమ[|॥|దదపమగరిస రి మపదప॥|॥| ద 
_-వే- ళ లే-దు॥ళత-న -- కు - 



6i 

అవతారిక : 

ద్ర కీ రనమునందు (శ్రీహరి నామమును జపించుటయు, [శ్రీహరి పూజలను 

చేయుట యు ధృవవరదుడగు నాతనిని తలచుట'యు, సూర్యచం(దులే సెత్రములుగా గలిగిన 

ఆ పరమాత్శుని తెబుసుకొనుటకు (పయత్నించుటయు, సంశెలను బాపుకొనిన జాణలు 

సంకీ ర్తనమున.దు లగ్న మనస్కు-లై చేయదగిన పనియని అట్లు చేసిన వారికి ఆత్మశాంతి, గృహ 

శాంతి, [గహకాంతి, దేహశాంతి మొదలగు సౌకర్యములు కలుగునని అయ్యవారు చెప్పు 

చున్నారు, 

మలహారి _ ఆది 

సంశెలేక తలచిన జాణలకు 

సంకీ రనమె పో సర్వశాంతి ! [పల వి॥ 
లా ౧m 

థవపారమగు (శ్రీపతి నామము 

జవకటి తలచిజే జన్య శాంతి 
౬ 

తవిలి హరిపూజ తాజేయుకు 

కువలయము న నిదిగో గృహశాంతి ! 1సంశ॥ 

అంది ధృవవరదుడ యనిన బె 

కందువైన సర్వ|గ వాశాంతి 

యిందు రవినయనుని నెరుగుళు 

చందమైనదిదివో నకతశాంతి ! కసం "కె! 

భావించి యనంతుని బలుకుకు 

కావించిన దిడివో కాలశాంతి 

| శ్రీ వెంకటనాధుని చెరుకు 

దేవ మానవులకును దేవాశాంతి ! ॥సంకె॥ 

అ: 16 (1)_20 

(ఇది చిన తిరుమలాచార్యుల వారి రచన) 
శ 
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మమపదపమననరిన[|సాఫధద్గ|సరిమా | 

నం కె లే- = - కతల చి|నజా- |ణలకు |] 

nm am అబు చు 

పొాదపపమపమమగరీమా![గరి నరిగా|రిరి సా॥ 
థభ వ-వా- ర - మ -గు(శ్మీ[పతినా- -|-మమె॥| 

క న! వ గానా ను చం టు తాలు న న ల న లు 

ధరఫరథాాసారిసరిమ|పాదపపమ॥| రి మపదపా]। 

జ-వకట్టితలచి| తేజ- నై. |ళాం- -- తి || 

మపదసససారీ, స్రఠరీమాప్ 
తవిలిహారిపూజ|తా- - చే. |-యు శు] 

OT ల మున చను టబు హను మని. తాునినన  తలనునుటుత అనాను బాల కు. భనం కనన! హం క అనాం మనల స నన ఉల కనన కాలాన 

1సం 31 

నరీమగరి న నఠరీమగరిన|,దవమ గ|ర సరిమపా |} 

కువ -లయము-న-నిది [గో -గృవా[ళాం---తి ॥ 
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అవతారిక : 

ధ్ర కీర్హనమునందు “చరావర (పపంచమునకు మూలమైన  _ ఈశ్వరుడు 
శ్రీ వేంక శేశ్వరుడొక్క డే, ఆతని మన్ననయను |పేమామృతము వలననే జీవులు మను 

చున్నారు. కల్ల నిజములకు వ్యత్యాసము లరుగని జీవులు మాయామగునది ఈ |పపంచమని 

'యెరుగ లేకయున్నారు. సంసారములయందలి సుఖదుఃఖనుల యనుభవములకు తామే కర్తల 

మని యనుకొ సడి యల్పబుద్దులు యీ జీవులు. అతి చంచలములగు పుచేం దియము లకు 

వళులై యుండెకివారగు వీరు మతి చంచలములను మాన్స్నుకొనగలరా ? (శ్రీ వెంక శుళ్వరుని 

కప జన జన్మము లకును సంచయము చేసికొని వీరు మనవలెను గచా [ి అనీ అయ్యవారు 

వేంకట నాధునికి విన్నవింన కొనుచున్నారు 

మలహరది __ ఆది 

ఇన్నిటికి మూలం వీశ్యరు డాతని 

మన్నన కోలదినె మలయుట గాక | ॥పల్ల వి॥ 

మాయా మయమై మనియెడి జగమిది 

చాయల నిందు నిజముగలదా 

కాయము నుఖదుఃఖముఅకు బొ త్తిది 

"రేయి బగలు నొక రీతె కలదా! ఇన్నిటి! 

దై వా ధినము తగు సంసారము 

వారిని జీవుల వశమవునా 

ధావతి మనసిది తన కర్మమూలము 

వేవేలై నా విడువగ పశమా! కఇన్నిటిః 

పం చేం్య దియము ల బర గేటి (బదుకిది 

చంచలంబు నిశ్నలమవునా 

యెంచగ [శ్రీ వెంక శుళ్వరు కృవతో 

సంచయ మయితే సతమవుగాక ! ॥ఇన్నిటి॥ 

అ; 9.7 
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కల కాల కా కకక న్నా arr న 

మరకల ల న మలల. కలయ ల! 

-మా- పచాసా సా|నారీసీద ద]పాొదపమమ |} 

- ఇ -న్నిటికిమూ లం| బీ - -శ్వరు|డా-- తని || 

_మ- న్ననకొ-ల - ది-నె-|[మ-లయుట |గా--క || 
॥ఇన్ని టికి॥ 

భూ ఆ నటన అలరి వాని లు అటు ను 

మామా మమమ [|మపదాదపపమ|గాగరి సరిగా |] 

మాయామయమై |మ-నియె-డి-[జగ-మి-ది || 

_ ధసార8 రీమాపమగరి |సాసరిగాగరి|గా--॥ 
= వా-యలనిం - _*-దుని | జము-*- గ ల-|దా-- |} 

= సరీ మమాపద పా|దమపద |(సానస॥। 

_కా_యముసుఖదూ !ఖనులకు]!పొ తిది]! 

_నరీమమాగరీ న రీ]గరీ సా!దదపా।] 
-రే-యిషప గలునొక!రీ - తే |గల చా]! 

_-మా- ప దద సాసా|} 

_- ఇ -న్నిటికిమూలం | 
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అవతారిక : 

వ్ర దలి నాయిక |పౌఢ, జాణ, ఈమె “నీకు ఇష్టమున్నను లేకున్నను శేడు నా 

మగరువై నన్నేలుకోవలసి వచ్చెను. చిన్న నాడు బొమ్మ పెండ్రిండ్లు చేసుకొను వేళ, నఖులతో 
చెట్టా పట్టాలాడుకొను వేళ, నీవు నన్ను చూచి నవ్వితివి. అందుచేత నే నేనప్పుడు నీకిల్లాలినై తిని, 

నివు & సగం తనమున ౭ అట్టి చేష్టలు ఆనాడు చేసియుండవచ్చును. ఇప్పుడు నిన్ను చూచిన నాకు 

నవ్వు వచ్చుచున్నది. అని ఏక ెశ్కెముగా నాయకు డగు (శ్రీ, వేంక కేళశ్వరుని గోముగా హేళన 
చేయుచున్నది. 

రాగ లతణము : 

పొడి (పాచీన రాగము. ఇస్పటి వాడుక (వారము ఇది 15వ మేళమగు మాయా 

మాళవ గాళజన్యము., 

ఆరోవాణ : నరిమవపదవనిసీ 

అవరోవాణ : న నీివదపమరిన। 

ఇందు ఆధునికుల రచనలు కానవచ్చుట లేదు. తాళ్ళపాక వారి రచన లనేక ములు 

గలవు ఒకప్పుడిది బహుళ [పచారమున గల రక్తి రాగమ.లలో నొకటియేమో! 

పొడి __ శతిపుట 

అందుకు నిందుకు బతి ఆయ గదనా 

నందక ధరుడు నేడు నవ్వువచ్చి నాకు! ॥పల్రవి॥ 

పిన్న దాననై బొమ్మపెండ్రి నే జేయగాను 

నన్ను జూచి నీవు నాడే నవ్వితివి గదరా 
చెన్నుగ నాకిక్తై సన్న సేసి నీవు గూడ గాను 

నన్ను నిన్ను జూచి నేడు నవ్వు వచ్చీ నాకు! ॥ .ందుకు॥ 

పడుచులు నేను చెట్టాపట్టాలు పట్టు కాడగా 

నడుమనే నన్ను జూచి నవ్వితివి గదరా 
చిడుముడి నీవు నన్ను శెట్టపట్టుకోగా చేడు 

నడుకొ త్తి నిన్ను జూచి నవ్వు వచ్చే నాకు! ॥అంగధుకు॥ 
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పొలసి గుజ్జన గూళ్ళు బువ్యాలాడే నన్ను జూచి 

నలువంక నాడు నీవు నవ్వితివి గదరా 

యెలమి (శ్రీ) వేంక చేశ యిటు నా మోవి బువ్వము 

నలి నీ వంటి కూడగా నవ్వు వచ్చీ నాకు ! [అందుకు ॥ 

శం : 26-45 

అచ _ వపదచాపా[మా-రీసా|నసరిసాని సరీమా-- |} 

- అందు కు [| నిం -దుకు || పతి ఆయ గద రా-- || 

ఉర -=ఎవపవదాపా[| నినిస్ రీసా|సానిపదపా|॥మారిసరిమా || 
నంద క || ధరుడునేడు | న -వ్వు- వ ||చ్చీ-నా- కు || 

అందుకు ॥ 

- -మమాపా|॥[దపదపామా|॥ రీ సనరిననివదఫన్సీసా॥ 
వ అ 35 లా -- పిన్న దా|॥న-- వై బొ || మృపెండ్లి- నే- || సే-యగాను || 

రిస రిమామా | మపమదపదా|॥|పమపవనినని||పదాపా--॥| 

న-న్నుజూ చి |॥ నీ- వునా- దే ॥|న -వ్వి-తివి-|గదరా--॥ 

- -ప పమపమ || నీనీనిసాసా||5నరీమూాపమరి | 
అర 5 అ ల చెన్ను గనా- నకి మై- సన్న jన-నిగూ. _- డ|॥| 

రీననిసాసా | 

గాఎ ౨ ను - || 

సానిసా రీ సానిపదవపమ|॥రిమపదాపమ || రిసరిమా- - || 

నన్ను నీ వు |॥|చూచినే-డు - [|| న -వ్వువతచ్చే - [| నా-- కు -=- || 

॥ అందుకు ॥ 
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అవతారిక . 

'ప్ర్యవదమునందు ఉపమానముగా పువ్వులను అయ్యవారు ేర్కొనుచు నారు. 
“శ్రీ వెంక శేశ్వరునకు నాయిక పరముగా నీవు జాజిపూవువంటి వాడివి. అతికోమలమగు దిరిశెనపూ 

వెట్ల గుదువు! నీ జాడలు, నీచర్యలు నీవుమానేవా! నంపెంగపూవుల వాసనలు వాటి శేయుండును. 

పరికించి చూచితే వేరుకంపులుకలుగునా ! పొగడపూవులతావి, మాదకత వానియందు కలుగ 

కుండునా! నిగిడిన నీచేతలు ఇతరులకబ్బునా ! నీకూటములకు చొక్కిన మాకు మీయందలి ఆశలు 

మానీనా ! నీగుణములు నీవును, మాగుణములు మేమును మానలేముగదా ! ఇవికొందరికి 

యింపులు, మరికొందరికి కంపులు పుట్టిం చినచో పుట్టించు గాక 1” అని దతీణనాయకుడగు 

స్వామికి విన్నవించుచున్నారు. 

పొడి _ (తిపుట 

జాజు జూ జేకాక దిరిశపు బువ్వొనా 

నీ జూ జెంతయిన నీవు మానేవా! ॥పల్లవి॥ 

సఎపెంగ పూవులలోన సా శెకుజూఛిన తన 

కం'ేకాక తనకాకమానీనా | 
యింపులు గొందరికి యూరసాలుగొందరికి 

జంపుల నీగుణముల జూడమానేవా! 1జాజు॥ 
Ca 

ఆ శతశో where om? po Cand 

పొగడ పూవులలోన పొందుగ జూచిన తావి 
తగుగాక తామదము మాసీనా 

నిగిడిన నీచేత నీబోంట్లకే కాక 

నుగిడి నీగుణములు మం చివయ్యీనా | ॥బాటా ॥ 

కామించి కలువలు కన్నుల నద్దుకొనిన 

కామునవుగ్టలునేడు గాక మానీనా. 

దిమనపు వె.క శేళ తెమలనికూటముల 

ఆనుని మాకోరికల ఆసమానీనా ! : 
4 

re 

| జాఖూ ॥ 
అ న. 

యో ఇ 41 Oar 
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హూ క 

ప ద|వ పమపాన నిన ప||] ప పమపద!|!పమరీసొ ॥। 

-జా= | జు - ప... క || 

_సని[ఫధఫానినరిసన|ర8మపదపద(|॥ పమరిసనిసర8ిమ ॥| 

-దిరి[ళ- -న-- -|॥|పు---- -|వ్వౌ---నా--- ॥ 

సు 

ని డం! వై... [నం -- 1 

ఛా 
=] 

ee ప Gr Ce స్” 

-రిమ]|పనిసరీస నిపద|[పమదా।| పమరిసనిసరిమ || పా 
నీ |వు- *-మా-- = || నే- - [వాం అ 

ని సరిస|| సరిపమరిస|ర8మపద |] 

కాల అంత సు లలల కనక. టలు  అకలాతాలనభంతననితుల్న సనక కోకను? బావమునలానాననటునానను. ననన! 

_స్ ద|[పదప మపద[పమరిసన|రిమపదపా |! 

-కా=-[|క-నమూ- --||నీ---|1నాం- === || 

ద ద|పమపాసనిసా | రీ 6న ననిసా|నిసఠ8 సరీ || 

య్లిర్ర-1ప్తుఇ ఇల్లు = |[కొంం-= ఎ [ద =ర్తి- కి || 

er 
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పమరఠి | 5 ననిసనర8న| న నిపానిని॥ 

- ఎసా[|లు---=* -|గొం- = దరి] 

లభం లానాననానను దగర అనాలా కా. నామమును. నం కరోనా. 

స్నిపదపమ |॥|ర58మవప[|వీనిసా॥| 

--ల-- = ॥|నీ-గు[ణముల || 

దాలు కమమ కనాన అమమ గ ma, STS, 

పద పమపద[]పమపా-మ!రి సని నరిమ | 
_ _-మా- --|| నే- - = [వా | 

||! 
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అవతారిక; 
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(హరి నానుమే నాకు పి తార్థితము, నిలువుననిధి ఇదియే నాకు కలకాలము గాదె 

లలో దాచుకొన్న ధనము, (శ్రీపతిని తలచుకొనుటయే నూయింటగల భాగ్యములు. వేంకటపతి 

సేవలు మాకుసంసార సుఖములు, సర్వభోగములు, అన్నియునవియే 1 వారి నొల్లనివారికి ఇవి 

దొరకవు.” అని అ చ్యువారు తమ విస్ణుభక్షిని యీకిర్తనమునందు చెప్పుకొనుచున్నారు. 

పొడి _ఆది 

నమ్మిన దిదివో నాపితు రార్టిత 

మిమ్మహిజూడరొ” యిది మీదిగాదు ! ॥ పల ని॥ 
3 

నలినదళాతుని నామాంకిత మే 

నిలువున బాతిన నిధానము 

కలకాలమిదే గాబెలకొలుచులు 

నలుగడ నిదియే నాలుకరుచులు ! [నమ్మిన॥ 

శ్రీపతిరూపమె చింతించు తలప 

fe గల మామింట భాగ్యములు 

సూపల మిత్రులు బుతాదులిది 

వె వగు మాకిడె వ్యవసాయ ములు | [నమ్మిన ॥ 

(శ్రీ వేంకటపతి 'సేవిదియెక కు 

భావించు నాయుష్యు భొమ్యములు 

క_వల్యపదపిదె కాయజనుఖమిదె 

సావధానముల సంసారమిది (చే) ! ॥1నమి్మిన॥ 

అ: 11 (1)-90 
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పాద దపప పమ!|మాపమ|మరిరిస 

నమి్మనదిదివో - [|నాపితు|రా-ర్లీత || 

నరిమమమపపమ [పద దప|పపామ |} 

మి-మృహిజూ-_ డరొ]|యిదిమీ-|దిగాదు ॥| 'నమి 

పపదదషపా పమ |మరి మా [పదవా |! 

నరఠినదళాతునీ |నా-మాం |కిత మే! 

పదపనిసానని[నవనరిరీ ఠి ,సా--|| 

నిలువున బాతిన |నిధా-న[॥[ము--॥| 

సరీముమరిరిసీ న]|ననినరి!రీ న సీ న్ || 

కల కా- లమిదే- |గా-దెల]|[కొలుచులు | 

ననిపదపమరి స|సరిమమ|మపపము |! 
నలుగ డని ది యే. |నా-లు క]రుచులు- || ॥నవ్ 
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అపవతొరిక : 

జుందు (శ్రీనివానుని వై ఛభవములను వర్ణి ంపుచు “రంభాది అప్సరసలు నాట్యమాడు 

చును, గాన విశారదులగు నురకాంతలు కానుకలతోను వేచియున్నారు, సీవుపర్యంక మున పవ్వ 

భించెదవో యీ విభవముల ననుభవించెదచో సెలవియ్యవయ్యా ! స్థిరముగా తిరు వేంకటగిరివై తెల 

కొన్న ఓ వేంకటనాధా” అని అయ్యవారు చప్ఫుచున్నారు. 

పాడి _ ఆది 

దేవరచి త్తం దివ్యనిధి 

చేవ నిర్మిత విధి యవధానం ! ॥పల్లవి; 

అతివలు న *ట్యం బా జెదమ పీ వ్రు 

న్నతిమెణియుచు నున్నారిదివో 

(పతినలతో రంభయు, మేనకయును 

ద్భతి కరుణాంబుధి ధీయవధానం! 1 చేవర॥ 

గానవిద్య తమకంబున వినుమని 

కానుకొలివె సురకాంతలవి 

కానుపించురో గంధర్భసశు లను 

దివత పంపును ధీయవధానం ! [దేవర ॥ 

పరక్య్యంబునం బవళించెదవో 

కిరుల విభవములం జెలంగదవో 

తిరు వేంకటగిరి దెవయన్నిట 

తిరమందితివిటు ధీయవధానం! ॥ చేవర॥ 
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పమాపచాపమరి రి |నరిమమ|పా-- || 
దే - వ రచి -త్తము|ది-వ్యని|ధి--॥| 

నా గాలా. లర rr ప కలల న ఇ అ 
RE అనణాలు కలను అలయ. కుకు బ్బ ఆరాలు వజయ. ప్రి 

త్న పదావనీసాననివద|పమవ ద|పమరీ 

Rn తారలు వానకు నాలాలు. 

మా- పదచాపమరిరి[-ననీవడథా[ఫనిసా॥। 

ప _-ర్యం=*=కం-బున| -పవళిం- |చెదవో || 

సరీమమాపదపమ|దద పమరిసరిమ|పా-దపా॥ 
సిరుల వి భవముల| జె-ల౦-౫౧-ద -|వో-- - || 

పదావనీనకినని[నఠిమాఠరీ రీ ,వనిసా॥ 
తిరువేం- కటగిరి[దే- - వయ।|-న్నిట ॥ 

rr వ నాలా క క? యుప పంకా లా కోటాకు 

నరీననీసననివ ద |వపమవ ద|పమరీన రిమప॥ ద 
తిరమం-దితివిటు|[ధి-యవ[|ధా- -నం- --|్ర- 

నరిమవ [| ద 

దె. వని -రిన్చి- తవి[ధి-యవ[|ధా--నం---|॥| - Tra 
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అవతారిక : 

త్తుందలి నాయిక చతుర, (పౌఢ, జాణ, ఈమె వ్యంగ్యముగా నాయకుని తప్పులను 

తెలి ను జెప్పుచు “నేను నీ గురించి వడుగురిలో నేమైన ఆడితినా, నీ వెంట తిరిగి సీ పనులను నాకు 

చెప్పుటకు చేగులను నియమించితినా, నొతులందరును గల సభలయందు నీచు వ్యంగ్యము లాడి 

నవ్వితినా, నిళ్ను చురుకు చూపులతో గుండెనాటునట్లు చూచితినా, నాశేమెనను కావలసినచో 

నీకు ఆనతివ్వగల దాన నేగాని, ఆడుకొనేదాననా! అందుకే నామనసు కష్టపడుచున్నది. ఎవ్వరు ని 

గుణములను బయలుపర చి నిన్నాడుకొని వ్యంగ్యముగా నవ్వుకొని సపాంళన చేయుచున్నారో "ఆలి 

యకున్నది.” అని నాయకునితో చెప్పుచు ఆతని నడతలను శెలిసియు తెలియని దానివల నటిం 

చును ఈరూపగర్విత తనను ఆజ్ఞాపించు దానిగా చెప్పుచున్నది. 

రోగ లషణము : 

జౌళి రాగము |పొచీన ర క్కిరాగములలో నొకటి. దినిని పూ ర్వాచార్యులు ఘనరాగ 

ఉ త్తరపంచకమున చేర్చియున్నారు. ఇది మాయామాళవ గ "ళ జన్యముగా యిప్పటి[గంధక_ర్పలు 

పేర్కొనియున్నారు. 

ఆరోవాణ : సరి గపద స 

అవరోహణ : సని ద పమగరిసన।| 

ఎని యుంకుటచే ఇది 51 వ మేళమయిన కామవర్ధని జన్యమనిదను అనవచ్చును. 

ఉత్తర దెళస్టులు ఇదే ఆదోవహాశావరోవాణములు గలరాగమును “తివేణి యందురు. తాళ్లపాక వారి 

రచనలయందు యీ రాగను కొంచెము అధికముగ నే కనబడుచున్నది. దీనికి సన్ని హితములును 

మాయామాళవ గెళజన్యములును అగురాగములిప్పుడు వాడుకయందు లేనివి ఎన్నియో 

వీరకచనలయుదు కనబడుచున్నవి, మెంచబెళ. మేచబౌళి, అనికూడ యీరాగమునకు "పర్లు 

పచారమునగలవు. 

జౌళి __ రూపకం 

కల్ల సుమ్మీ రమణుడ కలగి నిందు కెమతి 

తొరిటి నీగుణమెటు తోచెనోశకాని ! (పల వి।। 
య రు 

భం 

ఆడజుమ్మీ నిన్ను చేను అంతచులుకనిమాట 

వాడిశె నీకెట్టు నిందవచ్చెనోశాని 

తోడ వేగు వెటనుమ్మీ దొరవు నీమీద నేను 

మేడ నిన్నెవ్వతె సంచేహించెనోకాని ! కల్ల ॥ 
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నవ్వజుమ్మీ నే నిన్ను నాతులయూనభలోన 

అవ్వల నీమీద నెట్టు అంకునోశకాని 

'యెవ్వరితో చెపి జుమీ యుటునటు అని నిన్ను 
రు కు . 

దవ్వులనీ కాక యెట్లు తగిలెనో కాని ! 1156ల ॥ 

చూడ్రజుమ్ము నిన్ను చను చురుకన గుండణసాట 

ఆడ నే నీవెట్లు గులీయెతివో కాని 

వేడుక శ్ర వంక కుశ వెలయ నన్ను గూడితి 

వాడుకో లిదే సుమ్మీ ఆనతిత్తుగాని ! కల || 
a) 

కం : £6 _ 81 

పదపాపా |గవ గరిసా|॥సరిసాన ని శ్గా!! సరి గరిగా |} 

కల్హజుమ్రీ [రమణు- డ|॥|కలగీనిం- - [|దు కేమ- తి |} 

ర ల రరర గ వర గరిక నరిగా--|॥ 

తొల్లిటి నీ |] గు- ణమె-ట్టు|॥ తో -చె-నొ-|॥గా- ని-- ||కల్ల॥| 
న ౧౧ 

కాడాలామని చానా పాలనను సరతమోలతత 

నరిగావాదపవప[||గపగరిసా|॥| నరిస నిద ద్ద [| నరిగా--|॥ 

ఆడ జుమ్మీ- - || నిన్నునే-డు || అంతచుల క ని[[మా- ట=-- || 

గ పదానా|॥న్నిదాని దపా[॥గపదపగరి|॥సా----|॥| 
వాడి క నీ || కె-ట్టునిం- ద || వచ్చెనా-గా-|| ని----|॥ 

గ పచదాసా|॥నరిగరిగా[గవగారిగరీసాసా॥ 

తోడ వే గు|॥| వెట్టను-మ్మీ || దొర వునీ.]॥మీద నేను 

న్ 

యే _ 

గ్ ర్ర్ 

Men 

సని దా|॥పనిదపాదగ |॥,గవదపగరి|॥సా----|॥ 
వ్య || తే-- సందే - ||హించెనో-కా- || ని-=--|॥| 

కల ॥ 
య 
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అవతారిక : 

భ్రుందు వారిదాసుల పాదతీర్ణముగొనుచు, వారిని నీవిచుట యందు నిమగ్నులై, 

శరీరమునందు హారిము | దలు ధరించి, (శ్రీవారి పాదములను చింతించుచు, నామజపమును చేసికొను 

వారియందు ఆ స్వామీ కటాతము అమృత మె, మోకము అలరారునని అయ్యవారు వైైప్వవ 

సం(పదాయములయందు తమకుగల నమ్ముకను, స్వామియందు గల భ_క్తిని చప్పుకొనుచుస్నారు 

బెొళి _ తి|శఏక 

తెలిసిన వారికి తెరువిది మరి లేదు 

నలినాత బొగజెడి నామముతో నున్నది | ॥పల వి॥ 

ఆక సాన లేదు మోత మటు పాతాళమున లే 

దికడ భూలోకమందు యెందు లేదు 

సె కొని ఆసలెల్ల పారదోలి వెదకి 

(శ్రీ కాంతు బొగజేటి చి త్రములో నున్నది! ॥ తెలిసిన॥ 

సురలవద్ద లేదు సోదించ వమృతము 

సరిదిక్కులందు లేదు జలధిలో లేదు 

శరణాగతుల పొతజలములు చేర్చికొ నే 

వారిదానుల బూజించే అరచేతనున్నది ! ॥తెలిసిన॥ 

రాజసాన నుఖమేది రాసి కరరమందు నేది 
వోజతోడ నియతుడై వుండేవానిది 

సాజాని (శ్రీ) వేంక కుకు సరిము దలు ధరించే 

తేజముతో విజ్ఞాన చేవాములో వున్నది! 1 తెలిసిన॥ 

అ: 21.60 

(ఇది పెద తిరుమలాచాక్యులవారి రచన) 
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సరిగగపా|పపదసగగగపగరిసా]------ |] 

తెలిసినవా!రి కి తెరువిదె||మరి లే- దు]!------ [| 

సధదసననస[| నన రిననరి[గపగగ రీ |సారి సనా ॥| 

నలినా -తముని। బొోగజెడి- - |నా-మములో|నున్నది - || తెలినిన। 

గావగారి,సనససరిననధ్గ[॥సారిరిగ ప | గగ రిరినన || 

రా జసాన|నుఖ మే-ది- || రాసిక -ర్భ్జు [మం-దుస-ది॥ 

పగగపాప|పపదదపవ[| పగపపవద।|పాపా--|॥| 

వో-జతోడ |నియతుడై- - ||వుం-జే-వా-| నిది - -॥| 

పద। దస్ నవ్ నన॥వపస్రి రీస్ స్,న్న్ రీ రీ స్న్| పగప ప 

సా-జాని[శీ-| వేంకకే--శు|॥|సరిము-దలటు|[ధరియిం-చి -॥ 

సనరీగ 6న[నవనిదపదపవప[|[|గగపపదప|[గగ రిససస ॥| 

v8 తే. జముతి _ వి -జ్ఞా-న- || దే-హాములో - |ను-న్నది- - | 

॥ ఆలిసిన॥ 
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అవతారిక్ర ; 

వంన్మధుని |భమయందు తగులుకున్న జీవుని గతి యెటువంటిదనగా, వెలికి చెలియక 
బాధించు రోగము వలెను, తడిపాతతో మెడకోయుటవలెను, నీడలోపలి యెండవలెను, తాడువై 

తపను చేయుట, పాడుపడిన యూరిలో కాపురముండుట వలెనుండునని చెప్పుచు, (శ్రీవేంక 
శుశ్వరుని కొలువక, నీటియందు [పయాణించువారు ఓడనువదలి కేకలిడుటవంటిదని అన్నమయ్య 
వారు చెప్పుచున్నారు. 

జీవునికి నవాజములగు [భమ [పమాదములను చిన్న చిన్న ఉదావారణలతో చెప్పుచు 
తనంరుండే నిలచియున్న వరమాత్ముడగు (శ్రీవేంక శుశ్వరుని తెలిసికొనలేక సన్నిహితుని వలె 

భమియింవ జేయు నూకాస్తుభని వలలయందు తగులుకొనుచున్నారని చింతించుచున్నారు. 

అ 
బౌలి _ |తిపుట 

ఎట్టు చేసిన చేసె నేమిసేయగ వచ్చు 

i చుట్టవు విరోధంబు సూనాస్తు ౨ చెలిమి ! - = పల్ల వి॥ 

ఒడలిలోపలి రోగ మొశర బరితాపంబు. 

కడుపులోపలివుండు కడ లేనియాన 

తడిపాతమెడ గోత తలపు విషయాన క్రి 
గుడిముది తరువు అలకులము (అల గులము) (వాణులకు ! ॥ ఎట్టు! 

నీడలోపల యెండ నెలకొన్న బంధంబు 

గోడవై నున్నంబు కొదలేని యెలుక 

పాడూరిలో | బదుకు పాపకర్మపుబుద్ది 

తాడువై తపసు తమధనము |పాణులకు ! 1ఎట్టుః 

మంట “జేసిన బొమ్ముమనికి సంసారంబు 

శెంటికిని గాని వీరిడి వెలువు బదుకు 

ఇంటి వేలుపు వేంక కుకు గొలువకపరుల 

వెంటదిరుగుట వోడవిడిచి వదరిడుట |! ॥ ఎట్టు: 

ఎ 11 (౧9 90 
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--గ్గ1పాపా1॥|వచా!దాపా1!!.-గ|।|పాదవ॥1వపా!।!గరిగా 1. 

--ఎ (ట్టు జి 11సి న | జే. నె; --నే।మిీసె- [యగ 1వ -చ్చు॥ 

_-నసరి,;గాగరి;గపాదప। గరిసా॥.- సరి॥సౌ నని పదా; 

- -చు-1ట్టపు-|॥విరో- -|ధం-బు !--నూ- (నాన్తు)- ॥ చె లి! 

సరిగా - ॥ 

మి- = || IRI] ట్ర 

_-పద 1సాన్ని।॥।దనీ। చాపా॥॥-- ప గ|।|పాషపద !! 

౨ ఒడ | లిలో-|1వని।; రో గ॥1-.-మొన।|ర పరి ॥ 

వచా। సాసా,[*-వరఠరి।;గాగా,।గగా।, గరీక్రి || 

తా-*-।;పుబు | --కడు[।[పులో।। వ లి |పుం-డు || 

_-వఠరీి,గపిగ రి ॥। గ్ర _1సా_-n॥n--వపద।|సా-రీగరీ॥ 

-.కడ।లే- ని -॥| ౧:-యా.-1। న-._1॥1|-.తడి | పా -- =*త [! 

న సా | ఫనిపాచదా॥--పద।|పావగ॥ పాద।సాసా॥ 

మెడ! గో. _ త 1 --తల|। పువిష।$[యా-। స క్రి॥! 

వాలని FT 

ఎ -గగ।పా-దసా।1[నవననిదచదా।;పాదప॥|॥పగా।;పా ద ప॥। 

_-గుడి[మీ-- ది ।త -రు। వుఅల|[కుల |; ము[వా - |! 

గరి,;నరిగా- 1|[గరి 

గుల | కు = ఆ 
HEI 

ఠి 
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అవతారిక : 

క 
ర్వవ్రకనిదప్పులకు లోనె అలమటించుట  జెపాధాగులకు తప్పవుగదా 1 యౌవన 

వార్గకములయందలి వికారములను యెవరు తప్పించుకొనగలరు ! సంసారము సీమాయాక ల్సిత 

మని తెలిసినను, దానిని పోదోయుటకు వళముగాకున్నది. సృష్టియందంతయు నిండియున్న నీ 

కరుణ మాయందొకింత కలిగించవే !”' అని (శ్రీవేంక శుళ్వరుని అన్నమయ్య వారు "వేడుకొోను 

చున్నారు. 

తిొశి _ ఆది 

ఎందును బోరాదీ నుసారము 

కందువ నీమాయ గడవగ వశమా |! ॥పల్లవి॥ 

కలిమే చి త్రవికార పాతువది 
అలర లేమి దై న్య హేతువు 

వలులంపటములు బంధ పూతువులు 

తలగిన నడవదు తము పోవణము ! ॥ఎందు॥ 

మదవికారమిదె మహితయ్కోవనము 

తుదవార్లక మే దురంతము 

ఇదె యర్లార్డన యాళాయాతన 

అదియుమానితే నాకఠిఘనము ! ॥ఎందు॥ 

ఎన్ని గడియించే వెన్నిటముంచే 

విన్నిట (శ్రీవేంక శుళ్వరుడ 

అన్నిట నంత ర్యామి వి నీచే 

కన్నుదనియ నను గావగదే! ఎందు! 

అ: 11 (1)-169 
గ 
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పగవద శ నిద ప]|వపగపా|గరిరిన || 

ఎం- కునుబో-రా-|దీ-సం|సా-రము |} 

సారిగరీ-సా-రి]గపదని!|దవ ద గ 

కందువనీ-మా-య|గడవగ|వళమా - || ॥ఎందును॥ 

రీరి రిరీ శీ ]రిన రి రి] గ ర రిన|] 

ఎన్నిగడించే]!వె-న్నిట|ముం- చే - || 

సారిగపా పవ !|చాని ద |పా--॥ 

విన్నిట [శీ వంక | చుశ్వరు | డా--|| 

నద న నరిరిరీరి|, సా రీగ | గరిరి ర] 

అ-న్నిటనం-త-]|ర్యామివి!నీ - వే-॥ 

సన రీసీసీనిద ప|ప గపప|వదగా] 

కన్ను వనియ_నను!గా-వగ|।దే--॥  (ఎందుము॥ 
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ఆఅవతారిక్ర : 

ర్రుందు జీవునకు అనేక జన్మములనుండి వచ్చుచున్న కరారినుబంధములగు అనుభవము 

లను జ్ఞాపకము చేయుచు, ఇంత అసవ్యామగు [బదుకులను | బతికియు, పుట్టుట గిట్టుట యను 

సమయములయందు కలిగెడి రోతలను, బాధలను మరచి నంసారమునే కోరుచున్న జీవునికి తిరు 

వేంకటనాధుని కృపావిశేషమును సంపాదించుకొని బాధలనన్ని టీని తొలగింప జేసుకోనుమని అన్న 
మయ్య వారు బోధించుచున్నారు. 

బౌశి _ ఆది 

ఎప్పటిజీవుడె యెప్పటి జగమే యెంతగాలమును నీరీతే 
కప్పుక వచ్చితి వనాదినుండియు కర్మమ యింకా వేసరవా ! ॥పల్రవి॥ 

మఖ చితీవా త "లుజన్ట్టింబుల మరణ కాలముల దుఃఖపు బాట్లు 

మట చితివా యమకింకరులయి మగ్గి. చిన బహుతాడనలు 

మజణచితివా నరకకూపముల మాటికి మాటికి బరచిన బాధలు 

మజియును నుఖమని భవ మే కోరెడు మనసా ముందరగానవుగా ! ॥ఎప్పటి॥ 

తలచవుగా జననశాలమున దనువిదియేయిటుపుట్టిన రోతలు 

తలచవుగా జాల్యంబున త ల్రీదం డుల శిక్షలు వ్యాధులును 

తలదవుగా సఠనారమునకును దై న్యంబున యా చించిటి యలమట 

తలపుననిది యే వలెనని వోమెదు తనుభాయింకా రోయవుగా ! ఎప్పటి! 

కంటివిగా మలమూా।| తాదులు కడుగగదిరని దినదినగండము 

కంటివిగా కను రెస్పలనే కాలముగడచెటి కడ తోవ 

కంటివిగా (శ్రీ వెంకటపతి కరుణచేత నీవివేకభావము 

అంటి యిటువలినె సార్వకాలమును అంతరాత్మ నినుదలచవుగా ! 1ఎప్పటి॥ 

అ; 11 (10-142 



రః సా 

రల 

రిగగరి రి స]|నా రి గ]|గరి రి స} 

ఎప్పటిజీ -వుజడె|యొప్పటి[జగమే-॥| 

సా గరిగగవపవప వ |పాదప]|!పా--|} 

యం త కా-లమును | నీ రీ-| కే --1] 

పొదపపవపపపగ|పపదప[1వాప గ || 

కప్పుకవ-చ్చితివనా -ది| నుండియు || 

గపవపవపదపపగ|గవగరి[సా--॥|| 

క-రగైమయిం- కా-|వ-సర|వా- -॥| 

నరిగగగా.-|[గవగరి! రి స సరి 

మటణిచితివా--]|తొలిజ-]|నరం-బు ల] 

నససరి న ననిధద్రగద్గ]గచాసస]|రిససా |! 

మరణకా-లముల | దుఃుఖపు[వా-ట్టు || 

సరికగపా--| గప పప|పద దప |} 

మట చితి వా--|యమకిం -|కరులై-॥ 

గ పపదదవపప గ |గపపద[|[వా-- || 

మ -ర్షిం-చినపహు]|1తా-డన|లు --॥| 

గపవపదదసా-|నరిరీ రీ |రీరి రీ రీ 1 

మణ చితివబా --|నరకకూ |- పములు || 

భరీరిరీ రీ సన న|సరిరీరీ!| రిస నస ॥ 

మా-టికిమా-టికి [పరచిన | జా- ధలు || 

చా 
౧0 రీరి గ గగ గరి,వరీరీి గ]గరీరీ ఠీ || 

మరియునునుఖమని|భవమే.-|కో-శెదు || 

లి దసానిదదవ[పగగరి।,సా-- || 
న | 

॥ఎప్పటి॥ 

ఆఆ 18. 
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అవతారిక : 

ఈ్యకీ రనముశందు నకల కల్యాణగుణ సంపన్నుడును, భ క్షజనులపాలిటి కల్పతరు 
వును, బలివంశ సంరతుకుడును, భవరోగధన్వంతరియు, నగు |పవ్హోదవరదుని కీరిని పొగడుచు, 
అచ్యుతుడవు, అనంతుడవు, నీవే. ఈ వేంకటగిరియందు వెలసిన (శీ వేంక శుళ్వరుడవును నీవేయని 
ఆయ్యవారు కొనియాడుచున్నారు. 

ధను రాగ్రిసమునందలి తొలిరూములలో గంభీరమైన 'గౌళగా తముతో ఒకచేత కర 
తాళములును, వేరొకచేత తంబురయు ధరించి వెకటనాధుని సన్నిధికి ౯"లిబాటవెంట నడచుచు 
గీరికంధరములు ప్రతిధ్వనించునట్లు యిట్టిగీతములకు ఆలపించుచు పోవుచున్న ఒక వై ప్ట్ా 

చార్యుడు, ఈగీతమునకు స్యరరచన చేయుచున్నప్పుడు మనోనేతముల యెదుట గోచరించు 
చున్నారు, 

బౌశి _ ర్ఫుం"పె 

ఆనందనిలయ |పహ్తోదవరచా 

భాను శళిన్నేత్ర జయ (పవ్లోదవరదా ! 1వ 
౧ 

పరమపురుష నిత్య పహ్వాదవరదా 

హరియచ్చుతానంత (పహ్రాదవరదా 
౧” 

పరిపూర్ణ గోవింద |వహ్హాదవర దా 

భరిత కల్యాణగుణ _పహ్రాదవరదా | ॥ఆనంద॥ 

భవరోగ నంహరణ | పహ్రాదవర చా 

అవిరళ ౩ళవ |పవ్షాోదవర చా 

పవనూననుతకీ ర్రి|పహ్హోదవర దా 

భవపితామవావంద్య |పహ్హోదవరచా న 1 ఆనంద॥ 

బలంయు క నరశింవా | పహ్లోదవర'దా 

లలిత( శీ, వెంకటా(దిపహ్లోదవరచా 

ఫలితకరుణారన (పవోదవరచదా 

బలివంశ కారణ (పహ్షోదవరదా | ॥ ఆనంద 

. అ వ 9-218 
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నరిగాగ|పదపాొ-[][ పదసాని|దదపా- |! 

ఆ-నంద[|నిలయ- ||  ప-హ్ల్హాద|వరదా- || 

వపదనససన| నీదప వ ||గగపదప[|గరిసా-|॥| 

భా-నుశ € | నేేతజయ 1 1 వ-హ్లా-ద[వరదా-॥| 
య 

దదదదద | దాదాద || గదపాగ|వదపా 

పరమపురు| మ నిత్య || |1ప-వ్లాద|వరదా- || 

పగపా ద | సా నీద(|॥ పగపాద|నసనా-॥ 

హపూరియచ్యు|ళానంత || | ప_ఘహ్లాద| వ రదా- |} 

సరీగారీ|నరిగారీగునరీగా 

పరిపూర్ణ |గో-వింద]|]|వ-నోద]|వరచా-॥ 

ట్ 

భరి తక. | ల్యా ణఆగుణ || |ప- హో ద ]|వరచదా.- |} 

సీరినసీని]|చాద పప] పగ పదవప|గరిసా-|| 

1ఆనం¢ 

ఆనం 
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అవతారిక : 

ఛఈకీర,నమునందు అన్నమయ్య వారు భగవంతు డగు | శ్రీవేంక శేళ్వరుని కీర్తిచుచూ 
“నీవు కమలావతివి. కమలనాభుడవు. కమలదళముల వంటి కన్నులు కలవాడవు. కమలజునికి 

తం డివి, అనియు, జలనిధిని బంధిం చినవాడవు, జలధి నయనుడవు, జలధిక న్య కా రమణుడవు, 

జలనిధి గంభీరుడవు అనియు, ఘన నీల వర్జుడవు, ఘనమగు దివ్వరూపము కలవాడవు, ఘన గంథీ 

రుడవునె యొప్పుచున్నావు ఓ శ్రీ) వేంక శుళ్వరుడా | నీవు అనేకములగు అవతాదముల నెత్తిన 

వాడవు-నీకు యివే నా నమస్సులు.” అని చెప్పుకొనుచున్న్నారు. 

ఇందు గల మూడు చరణనులయందును ఒకొక్క అందమగు పదమును గకొని 

చి|తవిచి|తములుగా ,శ్రీనివాసునకు అన్వయించు నట్టు అయ్యవారు మాటలను అల్లుకొన్నారు. 

ఇది యొక సౌందర్య పూర్జ మగు క వితారీతి. 

బౌశి _ చతుర[శ ఏక 

గరుడ గమన గరుడధ్వజ 

నరవారి నమోనమో నమో ॥పల వి॥ 

కమలాపతి కమలనాభా 

కమలజ జనగ్టకారణిక 

కనులనయన కమలా ప్తకుల 

నమోనమో వారి నమో నమో ॥గరుడ॥ 

జలధి బంధన జలధిశయన 

జలనిధి మధ్య జంతుకల 

జలధిజామాత జలధిగంఖీర 

పాలధర నమో హారి నమో! [గరుడ ॥ 

భునదివ్యరూప ఘనమహిమాంక 

ఘనఘనా ఘనకాయ వర్ల 

అనఘ (శ్రీ వెంక టాధిపతేవాం 

నమో నమోవారి నమో నమో ! గరుడ || 
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నరిగగ|పపపప|॥|]|దవగరి!నరి గప} 

గరుడగ|మనగరు |॥ డ- ద్య్వజ|!నరమవారి || 

గరి రి] సా--|॥[పాదప|దపగరి[గపగ ర |-ర సొ || 

నమోన|మో--॥1(§--1|1----॥|] వారిన మో|-నమో ॥ 

గరుడ 

జ్య సరి గాyపపపప|]పవపద ద |వావా || 

కమలా!|[--పతి|]కమలనా |- భా॥॥ 

గవపద।|దచానిద|॥ దవపపగ|గరిసా॥| 

క్రమల-| జ -న్స|॥[కా---|[రణీకా]|| 

గపపప|దదదనగ ఇస్ రీరీగ]రీ రీరీ సీ|| 

క్రమలన| యన కమ ]]లా-- - |- ప్రకు ల} 

రీసా రీ]సా ద ప]ద పాద|పా గరి|]రి సొరి] సా--॥| 

న యూన]|మోవారి!గన మోాన!|!మోవారి|]నమోన!|మా--॥॥ 

గరుడ | 
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అవతొరిక ; 

ఈ;! ర్తనమునందు పరమాత్ఫుడగు శీ వే.క శుళ్వరుని మహివులను కొనియాడుచు 
“విష్లువని, శివుడని, ఆది భే రవుడని, శ కి స్వరూపివని, అయామతనుల వారు తమ బుద్ధికితోచిసి 

విధముగా పిలుచుకొని పూజించుకొందురు. వేదాంతుల మనోవీధయ.దు నీవు వర; (బవాస్వరూపు 

డవు, అల1బుద్దులు నినుకొలిచి, వారికి Ch పించినంత యే పొందుదురు. ఘునులగు వాగు నిన్ను 

య యు వే 1 లో 2 లో ఘనముగాదలచి, ఘనమగు ఫలమునే పొందుదురు. ఇది యెట్ట్లున్న దన గా భాగీరదితీర మున కీసిన 

బావులన్ని టియుందును, ఆగంగయేవూటగా వూరినయట్టున్న ద్ సుమా |" అని సర్వమత సామరన్య 

మును తెలియ జేయుచు, ఏ పేరుతో పిలిచినను _బవ్మాపదార్థ మొక్క కుయని అయ్యునారు చెప్పు 

చున్నారు, 

ఈకీ ర్రనము జౌళి రాగమునందు చెప్పింయయున్నాగు, ఇది ఆదితాళమునకు వొదగించు 

కున్నను, మాటలను వచనగానమునకు అనువగు విధముగా కూర్చియున్నా రో యేమో నని 

పించుచున్నది! 

బౌళి _ ఆది 

ఎంతమా|తమున నెవ్వరు దలచిన అంతమా త మేనీవు 
అంతరాంతరములెంచిచూడ బిండం కెనిప్పట్రియన్న ట్లు ! ॥వల వి॥ 

౧ క్ని: 

కొలుతురు మిముపె వైవ్యవులు కూరిమితో విష్ణుడని 
పలుకుదురు మిము ేదాంతులు పర బహ్మంబనుచు 
తలతురు మిము శై వులు తగినభ కులను శివుడనుచు 
అలరి పొగడుదురు కాపాళికులు ఆది భి రవుడనుచు ! ॥ఎంత॥ 

సరినెక్నుదురు శా _కేయులు శక్తిరూపు నీ వనుచు 
దరిశనములు మిము ; నానావిధులను తలపుల కొలదుల భజబింతురు 
సిరులమిముం నే యల్చబుద్ది దలచిన వారికి నల్పంబవుదువు 

గరిమల మిమునే ఘనమని తలచిన ఘసబుద్దులకు ఘనుడవు ! ॥ ఎంత॥ 

నీవలన గొరతేలేదు మరి నీరుకొలది తామెరవు 
ఆవల భాగీరథిదరి బావుల ఆజల మెవూరినయట్లు 
(శ్రీ వేంకటపతి న్నీ వెకే మము చేకొని వున్నై. వమని 
యోవలనే నీశరణని యెదను యిది యే పరతత్వమునాకు | IRIE 

౪: 7.169 
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గాగపావద ప]|గావ వ [దాపప॥ 

ఎంత మా|తము న] ఎవ్వరు | దలచిన || 

గావవపద ప గరి]నరిసరి]గా-8|} 
అంతిమా- (త్రమే. |నీ---|వు--॥ 
సారిసాగ్ధఫరగ్ధ |సారి గ [1 -ర5 సరి] 

అంత రాం త రము | లెంచిచూ|-డబిం - | 

గావగపాగ రి] గ పగరి!సా. | 

డం తే- నిప్పటి[యన్న-- |ట్లు--|| ॥ ఎంత॥ 

రి 6 ర రీ ర రీ [సరిగ ప|గరిరీ॥॥ 

కొలుతురుమిముగ్ర | వై -వవు |లు-- || 
౬9 

సరిగప దా--|పాద గ]|పా-- |} 

కూ-రిమి తో_-|విషు డ|]|ని .-|| 
ల 

దదద దచా--|వదహపగ|పాదద]] 
పలుకుదురు _-]మిమువే-]|దాంతులు |} 

వచాసా రి గ రి|సా-=-|--౨= || 

పర (బహశ్రమను|[చు=*--|=*-=-|| 

సర్సరిన|ర్ గా! ర న 

తురుశ్రా-వు|[లుమీ | ముగర్రతగి || 

as 

౪ లః 

య. 

పదనరిగరినద | పదపగ|పపచా |! 

లరి 

గవపవపదపగ ర|నరిసా|,----॥ 

దిఖై-రవుం-|డనుచు | ----॥ ఓ 
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అవతారిక : 

ర్య పదమునందలి నాయిక విరహార్త. ఈమెను చూచి “ఓ చెలీ మఘశ్యాముని 

యుదు అగ్నమయి యున్న నీమనను తెలియుచునేయున్నది. చెంపను చెయ్యి బెట్టుక్ ని నీవు 

విచారించెకి వేడుకయు నాకు శెలిసినది. నీ వక్షమునందుగల చం|దశేఖలు శెలియుచునే 

యున్నవి. (శ్రీ వేంక శేళ్వరుని కృపాక టాకుమును పొందినదానవుగదా'' అని అలమేలు 

మంగాలరేవిని చెలి మేలమాడుచున్నది. 

రాగ లకీణను : 

నాదనామ [కియ రాగము (పాచీనము. 

ఆరోహణ : నిసరిగ మప దా 

అవరోహణ : దపమగరిననీ। 

ఆరోవా ణావరోహణములు లిట్లుండినను మధ్యస్థాయి యందలి నిషాదము కొంచెముగా 

సోశెడి సంగతులు గలిగియున్నది. “వని చా పా అను (పయోగమున కొంచెముగా కె శికి 

నిషాదము కూడ చేర్చుకొనుట వై ణిపల సం[పదదాయము గనుక దీనిని భాపాంగమనియే 

చెప్పుకొనవలెను. ఇది యిప్పటి మాయా మాళవగెళ మేళజన్యము. వెంకటమఖి సం|పదాయమున 

యీ రాగమును సంపూర్ణ సంపూర్ణముగా పేర్కొని మాయా మాళవగాళ మేళమునకును, 

దినికిని అంతగా భేదము లేదే మో ననిపించునట్లుగా చెప్పియున్నారు. 

నాదనామ(కియ __ ఆది 

సకలం హేసఖి జానామి తత | 

(పకట విలాసం పరమం దధసే ॥ పల్ల వి॥ 

అలిక మృగమద మయమపి. కలనో | 

జ్వలతాం హాసఖ జానామి |! 

లలితం తప పల్ల విత మనసి ని | 

శ్చలతర మేఘళ్యామం దధసే॥  .. . [సక్రలం॥ 
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చారుకపోల సల కరాంచితవి | 

చారం చౌసఖి జానామి | 

నారాయణ మహినాయక శయనం | 

(శ్రీరమణం తవ చి తె దధసే ॥ [సక లం॥ 

ఘన కుచ తెలా (గస్థిత ఏధుమణో | 

జననం హపాెసఖ జానామి |! 

కనదురసా వేంకటగిరిపతే । 

ఏన్నుత భోగ సుఖఏభవం దధసే ॥ సక లం॥ 

శృం: ల8_22 

సరి వమగారి ర । ననిన రి।సొనని!! 

సకలం-చానళఖ|।|జా-నా-!।మితత ॥ 

స రిమమమామా।|గమ వప ద ।|పమషపా || 

పకటవిలా సం ।[పరమం-।1దధసే ॥ 1సకలం॥ 

ద దద దదాదా।! పదనిని దద పప ॥।। 

ఘనకు చజశ్తె లా [గ -స్టిత1పిధుమణి || 

మమవమాామాాగమ। పద పమ।పా-- ॥॥ 

జననం పాస ఖ |జా-నా= |మి_-॥! 

గగగగ గామా।[వదపమ।వవ వమయ॥! 

ఘనతరయా వేం।కటగి రి పతి మే- |! 

గగమమదదపమ।|గమపమ।గరిసా ॥! 

వినుతభో-గసుఖ।వి భవం- ।దధసే ॥! 1సకలం॥ 



అవతొరిక : 

జ్రందలినాయిక స్వీయ. ఉతృ్తమనాయికయగు అలమేలుమంగ మే ఈమె. గనుకనే 

-చ 66 TW ఇన _ ర 

నాయకుడగు శ్రీవేంక శుళ్వరునితో నీమోవామెల్చనా మొక్కు లలో కాసవచ్చుటలేదాొ 4 

ఇంకను అదమువంటి నామనను నెల శోధించేవు ! మొగమి చ్చకసుసనులు చేసి నిన్ను (భమియింప 
© 

వలెనా ? అటి టక్కారితనములు నారు తెలియవు. నేను నీకు సమర్చించిన కానుక లే యూనిజమును 
(A) 

చెప్పుచుండుట లేదా ! ఇకను నాగుణమును ఏమివిమర్శించుకొెనుచున్నా వు ? నీదాననగు నన్నిట్లు 

రవ్యసేయదగునా 4 మచ్చరములకు నేరనిదానను. మన్నీ ౦ంపవ య్య ! నాగుణములు మన కూట 

ముల యందే నీ వెజిగితివిగదా ! నేను నీఅల మల్టింగను నన్ను పాలించుకో వయ్యా!” అని స్వామీ 

వారికి పొలయబుకలు తీర్చి తనను (పనన్నునిగా అమ్మవారు చేసుకొనుచున్నారు, 

నాదనామ[కియ _ రూపకం 

కల్లగాదు యిది నీవు గన్నవనే 

చెల్లునీకే యన్ని యును చి త్తగించం*దా |! 1పల్ల ఏి॥ 
౧ బాత య 

మొక్కిన నా మొక్కులో నె మోవామెల్లా గానరాదా 

చొక్కపు నామన సేమి సోడిం చేవు 

యిక్కడ నే భమయించ యిదిగొంత వలెనా 

తక్కరితనము నేర దయ జూడు మికను! కల్ల ॥ 

యిచ్చిన కానుకలోనే యిత వెల్లా దెలియ దా 

తచ్చి మాగుణములేమి తలపో సేవు 

రచ్చ బెట్టి సివింత రవ్వసేయవలెనా 

రమె న మ ను! మచ్చ అగ న్ను న్నించుమిక ॥కల్ల ॥ 

కూడిన నాకూటమిలో గుణమెల్ల గానరాదా 

తోడనే మమె్మెంత నీవు తొరలించేవు 

వేడుక మించితివి (శీ) వేంకశేళ నన్నునిన్లై 

జాడ నల మేల్టంగను చనవులిమ్మికను ! 1కల ॥ 
మట 

కళ త RA ATO 



_ఎవపపపమగమా।। దపదవమావప 4! 

కల్ల గా---దు 1 యు-- నీ వు ॥ 

గసమపదప మగమపమగరి ॥సనరిసరిగరిగా॥! 

క -_- = -న్న---ప--=- 11 నె వ = || 

న న లు 

_గమపదనిద |; పమప గ మా ॥। 

టనే య. హాలు పయన గాం వునా అతల అల ఇను. నిన నవక బబ వలం, సగ అనాలని నానానాత అ. టల. పనా సాల వ 

_ఎగరిగామాదదపా ॥। పపమాగమగరిసా ॥ 

-చి-త్తగిం - చ || రా-=- = ఎ ఆఆ = దౌ 11 

న ల.  అనానాయానాణానానాతత నలి నాయాల 

_ వ ప దపపపమా |; గ మప దపాగమపద 

-యొక్కి - ననా - - ॥|(యమొ-క్కు- -లో- నే- ఎ 11 

అలానా వాన్లు నారాజా. తాలుక a) 

“చుభద ని నిచాపా॥ దపపమగాపమగరిసా॥! 

మో-పహా-మె- - ల్లి 11 గౌ - ౮ న రా. - = దొ ॥! 

స ర సరి ననీ ॥సరిసరిగరిగా॥ 

_ చొక్కాపునా = - 1మ-న-సే_మి॥ 

గమపద పమగమప పమగరి 1 సా---=॥| 

సో ఎ దిం= చే* = = = - || వు -==- || 

క లాల కోరక శాన యున్న గోన Te nd ma) శాల ప్రమ కాల 

-న ప వ పవముగ॥ గమదప పదపద ప దా ॥। 

డన. ౧భ్ర-మం-ంయింంచ 1} 

నవిమముమ అలల సమక. అవల. = స nasa rs రాలు నో ఆతమ. సాక 

ఎ మమమాపమగరి।[సరిసరిగరిగా |! 

ఇదికొంత - - -1॥వ-లి-నా- - || 
3 

కమమ ॥! 

కల॥ 
య 
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Cn Hamme నరుని waa wT waa 
me] 

ఎ గమపదనిని దా |సమపదపసపమగము || 

= తక్కారి-.- - - ॥|తనము-- - నేర ॥ 

గమ దదపమపపమగ ॥మమగరినరినరిగా |; 

దయజూఎ౨- ఎడు * *౨ - ||మీ- కర్రను !! 

పపపమగమా ॥|దవపదమాపవ॥! 
కల్తగా-- = దు ॥ఇ-ది నీ -వు॥ 
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మ్రైగ న్నాటక సూ తధారి నీరిషిం చిన యీ పపంచమునందు అసహ్యిాంచుకొన దగిన 

"వేవియు లేవట ! మాయా మోహిత మెన మనసునకు వెరెట్టుతోచును? కాంతలపొందులు, పుట్టుట 

గిట్టుటలు, తినుట (తాగుటలు, చూచుటలు మొదలగునవి వారివారికి ఏర్పరుపబడి మననునకు 

ఇష్టములై నచో అన్నిటియందును ఇఎపేతోచును. పనులు, చేతలు, జాతులు, నీతులు, సొగసులు 
ఎవరివి వారికి ఇంపుగాకుండునా ! ఇదియంతయు నీకల్సి త నుక దా " అని శ్రీవేంక శేళ్వరునికి 

అయ్యవారు విన్ననించుకొనుచున్నారు, 

రాగ లక్షణము : 

గుజ్జరి _పాచీనరాగములలో నొకటి. ఇది యిప్పటి వాడుక|[పకారము 15 వ మేళ 

మగు మాయామాళవ గళ జన్యముగా చెప్పుకొనవలెను. కాని యీరాగస్వరూపమ. ను గమనించి 

నచో మాళవగెళకు పూర్వమే ఇది అత్యంశ| పధానరాగములలో నొకటిగా నున్నట్లు తోచు 
చున్నది. సంపూర్ణ సంపూర్ణ ములుగా నుండినను కొన్నివ| కసంచార [పయాగముల కారణ 

ముగా రాగములు వేరు వేరు పేర్లతో గుర్తింవ బడుచున్నట్లు |పాచీనుల | గంధములవలన విశద 
మగుచున్నది. 

ఆరోవాణ : నరి గ మపదని సీ, అవరోహాణ : సదనిపమగరిన అని ఒీ 

రును అవరోహణము సీని సీ దనిపదమపగరి స అనియొకరును, ఇందుగల గీతకీ ర్తనాదు 
లను గమనించి ఆరోవాణా*వరోవాణములు తెలుసుకొనవలెనని వేరొకరు చెప్పియుండుట చే ఈ 
రాగమును అధ్యయనము చేయుట కొంత కష్టతరమగుచున్నది. ఐనను, మనకు దగ్గరివారగు 
త్యాగరాజస్వామి వారి కీర్తనలు గమనించినచో రాగనస్వరూపము కొంత విశదమగును. 

గుజ్జరి _ రూపకం 

హేయ మెమీలేదు జగమంతా రుచికరమే 

మాయావికారమిది మల సెట్టురోనును | "ప 

కాయధారణములింపు కాంతల భోగములింపు 

ఆయత మె వారి వారి యావోరాలింపు 

సోయగపు గన్నులను చూచేటి వేడుకలింపు 
ఛాయ మనస్తాడబడి సమ్మతించి లేను ! ॥ హేయ॥ 
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పలుకు లెల్లా నింపు భావము లెల్లా నింపు 

చెలరేగి తమ తమ చేతలింపు 

జలమల సంగతుల నహజములపి యింపు 

వొలిసి తమ మనను వొడబడిళేను ! 1 హేయ॥ 

తగిన జన్మములింపు తమచక్కదనాలింవు 

జగతివారికి వారి జూతులింపు 

నిగిడి (శ్రీవేంక మేళ సిమహికులేయవి 

ఒగనులేక మనసొడబడివుంశును ! ॥హూయ॥ 

అ; Ill (10-108 

గా మపామ।గమగ రీ. ॥nనరి సా నీ,నరిగ రగా ॥| 

సహయమేమి।లే- -దు-॥జగమంతా।॥రుచికరమే॥ 

మా పా-సపస|।|పాద పమా1॥|మమమహ్హాదా।|పానుగా.॥। 

మాయా-వి,కార మిది [మన నసెట్టు;రోనునో - |; ॥ పాయః॥ 

పాద ద నని,నసిసాసా।॥ న ర6నిన్ దని।;పదమాపా ॥ 
రాయభా _* ర ।ణములింపు 1 కాంతలభో._।|గములిం పు ॥| 

మాపదసీని।సారీసాని॥ సారి రీనని | నిససా--॥ 

ఆయత మె. | వారివారి ॥1యాహా -రము।॥లిం- పు . - !! 

సారిగమా!।గారీ రీసా॥ సారీస్ నీని|ద ని పదమమవ॥ 

సోయగపు।కన్నులను ॥nచూచేటివే- ।|డుకలిం- పు- |! 

సాని సీ చా। నిపాదపా।[మగమపాఫ।|గారిసా- || 

ఛాయమ న |సొడబ డి | స -మ్మతించి। తే-ను-|॥ :;;పాయ;।। 

ఇ వానా. భాద లా ఇదాదానాకా కాలాన దా తాలానానా _వ్యారా చూ ఆనాక్రకక్తా... ఆల ఆరా 
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అవతారిక : 

ఈ పఫవమునందు “రాగము అను పదమునకు గల వివిధములగు అర్ల ములను 

స్ఫురించే నుడ sy వే. వాదు. ఎంతో వ్యాద్యముగా (ప సరించయున్నారు. ఇందు 

నాయంణగు గ జ సేళ్వరుని ఫీబ్రలనము. అక గె క్రి క సాటి దో వర్ణించుచు, “దని యెదుట 

నేనిక దొక రాగము, ఏలి మదితేో మూసియుంచి” దొక రాగము, పొలతీి 'షునపులకలను 

నింపుచు పూసిన దొక రాగము, ఆమె నెడ వాసి పిరహామున |(వానిన దొొక రాగము, (పాణ 

ములు కోనవమున రాసిన దొక గాగము, ఇట్లు ఆయా సందర్భము. ల యందు సకల కళా 

కోనిదుడగు | Uy -వేంక్ శుశ్వరుడు రాగములను, నీ యనురాగమునందు మేళవించి పొడుకొన 

చున్నాడు సుమా అని చెలి నాయిక యగు అమ శ్రివెరికి తెలింరుచెప్పుచున్న ది. రాగమనగా 

పేమ, రాగమవగా రంగు, చాగమనగా సంగీతమునం దలి స్వరముల సంపుటి, రాగమనగ 

కపోలకులు మొదలగు అంగముల యందద్దుకొ నెడ ఒక లేపనము, ఇట్ల అర్థ ముల నెన్ని టిన్ 

ఆ ౧రూ సందర్భములయ దన్వయించుక్ “న. టకు అనువుగా కనబడుచున్నది యీ పదమునందు 

రాగ లతణము 

on 

మునకు ముందు నుండియు వాడుకయందున్న రక్కి రాగము. ఐనను ఇప్పటి వాడుక (పకారవ 

15వ మేళమగు మాయా మాళవ గెళ జన్యముగా చెప్పుకొనుచున్నాము. సరిమపద 

చ నిదసమగ రి న అనుకవి ఆరోవాణావరోవాణములు. తారస్థాయి యందు సరీపః 

, 'మగమ' అను (వ యోగము! 

సావేరి పూర్వ | వసిద్దములగు ర క్తి రాగమ.లలోే నొకటి, ఇది మేళకర ల ఆవిర్భా 
ఖు) ఏ అరి 

గ రీ సా అగు ప్రయోగము గలదా అనియు, “సని సీ 

కలవా, అనియు పిద్వాంసుల మధ్య వాదోవవాదములు గలవు. కాని యిప్పుడు లభ్యమగుచున 

రచనలలో పౌచీకులగు కే తజ్జులవారి పదవులలో ఇట్టి (ప్రయోగములు గలవు. కనుక వాట 

పాటి చినచో తప్పేమియులేదు. ఆరోహగావరోహాణలవై ఆధారపడక  రాగచ్చ్బాయల 

గమక్షవరి కాదులను తెలిసి పాడుకొనదగిన అతాణా, ఆహిరి, స ౦ధపి, హుస్చేని వంటి రాగ 

లలో నిదియొకటి అని నెలినికొనినచో ఇట్టి వాదోవవాదములకు తావుండదు. 

సావేరి _ రుంపే 

మెచ్చెనొక రాగంబు మీద మీద కడు 
నన on =. న ము తో య ఎల్ టా శ టో fin 
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చేసె నొక రాగంబు చెలియెదుట గన్నులనేె 

మూసె నొక రాగంబు నుదిత మతినె 

పూసె నొక రాగంుబు పొలితి పులక లమేన 

(వానె నొక రాగంబు వనిత నిమ బాసి ! ॥ మెచ్చె॥ 

పు నెక గాగంబు (పాణముల పై నలిగి 

తిసి నొక రాగంబు తిరిగి తిరిగి 

పుకు నొక తాగంబు పొలతీ డెందమునకును 

మకు నొక రాగ: బు మెరయుచునె కదలి! ॥మెచ్చె॥ 

కురిసి నొక రాగంబు కొప్పు పువ్వుల నె సతి 

మురిసె నొక రాగంబు ముంచి మేన 

తిరువేంక శేళ్వరుడ తెలుసు కోని బొంది 

పొరసె నొక ర*గంబు పొ౭తి కుచములనే! ॥మెచ్చె॥ 

శం 12-862 

_వపదపమ|గా రి నన|]- పదసాసరీపీమ!|గారీసా 
-మెచ్చెనొ క ]|రాగం_బు|]|-మీ- దమీ.-- -|[దకడు || 

_రిమ పవప|దపపమద వద] వ దననిద వప॥। 
-ఇచ్చెనొక | రా-- -గం-బు]]యిం- --తులకు |} 

దదపమగరిగరిన ॥| 
నె-- -ల్హి----|| ॥ మెచ్చె॥ 

_పదవమ। దదపమ గరిగరిసా|॥ -సరి మమమ । 
-చేసెనొక |రా-- -గం-= =బు || -వెలియెదుట | 

పాదపపమద పద |! 
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ర ల మాన శ. 

దస |సారీననిపచదాద || సరిమపద|సా--=|॥| 

_ మూ-నెనొక | రా- ౨ --గంబు|]|ముది తమతి| నే _--॥ 

పదననవనవ|నరీగారీనర |(-స్రిపవ్ మగ గరి | 

_పూ-నినొక | ఠరా- -గం-బు || -పొలతి - పు-ల | 

నరీగాగరిరి సా॥ 

క _- లమే_- ౨న |} 

ఉననా నానా బాలను. Trp బ్రబ్బ్యా, 

-ప దసీన|సారీసనిపద పమ |-రిమవదప|మగరిసా |] 

-వాసెనొోక | రా- ఎఎ = గం -బు|॥-వనితనిను[। బా--= సి |! 

॥ మెచ్చె॥ 
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అవతారిక : 

్రషపదవ:నందలి నాయిక స్వీయ, (పొఢ, ధీర, చుమగర్విత, ఈమెకు కోపము; వచ్చి 

నను నాయకుడగు (శ్రీ వెంక శుళ్షరుడు ణా ౦త మూర్తియే, ఆమెకు, ; నవ్వుచు ము దలించి, బుజ్జి 

గించి యేలుకొ నవలెనట ! తము * పమ.య్యా్య్ ! ఏీరములాే వారికి విరుదులుండ డవద్భునాొ £ 

3గువ గలవారికి తిమ్మిరితనవ)..లు: "రెగవమ్ము, వానులవట్టువారికి వట్టిబోలి మించినను వుంచ 

వచ్చును. నేరుపుగలవాడమవు, తగవరివె నవాడవు, పూ నెవట్లి నీకు బుద్ద చెప్పవలచా | థ్ అని తవం 

| 

తయు ఆతనిదే ఐనట్లు గద్దించి దండించు చున్నది, [| 
| 

I 

సావేరి రూపకం 

. నేనెంత కోపివైన నీకేల చలము, . 

పూనిపట్టి నాకు నీవు బుద్ది చెప్పరా దా |! 1పల్ల వి।। 

వీరము లాడేవారికి బిరుదులే యెక్కగాక 

వోరుపు గలవారికి వొరటున్న దా 

నేరుపు గలవాడవు నేనేమనిన నీవ 

ఆరితేరి చుట్టమవై అండ నే వుండరాడదా ! || నేనెంత॥। 

తెగువ గలవారికి దిముగ్త లము రేగుగాక 

మొగ మోడే వాగికి మోనమూన్న చా 

తగవరివట నీవు త త్తరించి నే మీరితే 

నగుతా నన్ను బోదించి నమ్మించరాదా ! || నేనెంత || 

వానులు వశ్తైవారికి వట్టి జోలి మించుగాక 

"సిసవెట్టిన వారికి సీగులున్న వా 
౬ గ 

ఆనతో శ్రీవేంక శుళ ఆయమ'లు సనంటితే 

యీనులేక కూడితివి యిక మెచ్చరాదా ! || నెనెంత || 

ళం : 26.50] 



పాపమగారి[సరిపవపమమదనీ చా | 
నీ కే_ -ల||చ-ల-ము- - - || 

సరీగ్రిస నిదాప[॥[మపదరిననిదదసపసమగరి ॥ 

సేె-- -నెం- - త||కళోఎ'- పి -వై-=!-న-॥ 
శీ 1 ॥ 
| ల ; ' | ' ff 

ul i . 1% 

RE PP IN re rr, 0 rt ra క. నాయన నయమునునను 

సరిపా-మగరి|[[సరిపమమదపాదా |} 
వీ _ 

శయనానాలలలటల క కయప. బయాతనునావాను. దాన లూనా కాయం. మ్య న లన 

= వపపమగగరీ|॥సరిపమగారిన || 

రము ల జ వారికి || 

ననిపారద్గసారి || మపచాప మగగరీన స || 

వి. రుదులే -||యొ- -క్కు-గా--క || 

నన య. 

నరిమమమమ |॥ పా - మదపదద || 

-వో-రుపు గ ల |[|వా----రికి | 

భువ ద్ శ్ ననీదతపపొవ సమ [| పాః---॥ 
వొ-ర టు = - న్న - (దాం ఎంగ 

॥ స నెంత॥ 



[గిల్లి 

మెంటు అనానునన ne = Po] 

సీనసుసరీగారీసరీ |] ౧ స్ 

రుపుగల |॥1వా- - డ-వు॥| 4% శ 

రీపే్మగాఠిఠ [(నఠరివమగ్ణగరీన | 

_ - = నేమ-|॥|ని-న-నీ-వు-॥| 

క ను కాత 

పదనరీగ రన సారిగ రిప్ ననిచా |! 

ఆ-రి- తశే- రిగుచు - -ట్లై-ను.- వె || 
౬ a... 

ఫ్యా 

పదగశ౫శరి స [సాసరిమవదా|॥సాస నిదాపా॥| 

అండ నే-వుండ || రాదా- --- || నేనెం- = త || 
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ఆఅవతారికి . 

ఈపదము నందు నాయికా నాయకుల పొలయలుకలు గమనించి చెలులు చతురుడగు 

స్వామివారిని ఉర్దెశించి ' ఏమయ్యా పంతము లాడుకోరా ! తమలోతాము బలిమిచేసుకోరా ! 
గబ్బితనములు చూపుకొొనరా? గరములు చేసికొనరా ? కన్నులనదలించుకొనరా ? కౌగిళుల 

నలముకొనరా + యౌవనవంతులై న యువిదలకు మననులు వింతలై యుండవా ? మీదొంతరవల 
పులు మీతోనే యున్న విగదా ! నిండుజవ్వనియగు మాస్వామినికి తమకము లుండవా? నిబ్బరపు 

టాళ లుండవా? నన్నవు మోవితీపుల చవులుండవా! మాయింతి వింతలేని మననుగలది నుమా! 

(శ్రీ వేంక శుళ్వరుడా ! ఆమె చేతలను మన్నించుకొనవయ్యా ! అలవోకగా నాడిన సుద్దులశే 
యింత రాస్రాంతములా” అని ముగ్గయగు అమ్మ వారిని గురించి నాయకుడగు శ్రీ వేంకటరమణు 

నికి నచ్చశెప్పుచున్నారు, 

రాగ లతీణము : 

"గౌళ ఘనరాగ పూర్వపంచక మునందు రెండవది. ఇది |పాచీన రాగములలో నొకటి 

ఇందలి స్వరసముదా యము శృంగార పదములకు ఒదుగునట్టు నప్పించుట అతికష్టము. మధ్యమ కాల, 

దురితకా లములలో తప్ప ఈరాగమును ఇప్పుడు మనము వినుచుండుటలేదు. అభినయ (పధాన 

ములగు వదములు ఇందు విలంబకాలములో పాడినచో ఎట్లుండునో? ఇట్టి రససృష్టి చేసిన తాళ్ళ 

పాక వారికి జేజేలు ' 

నరిగమరిమపనిన! 

సేనిపమరి గమరిన! అనునవి ఆరోవాణావరోవాణములు. ఇది యిప్పటి 

వాడుక |పకారము 15వ 'మళక ర మాయామాళవగాళ జన్యము. 

గౌళ __ రూపకం 

వద్దు వద్దు కిలోన వట్టివాదులు 

నుద్దుల మాటలే సూడువన్తై రా | ॥పల్ల వి॥ 

పంతములాడితకేశేమి బలిమిచేసితే నేమి 

వింత లేని మననుల వెలదులకు 

దొంతర వలపులెల్ల తోడుత నే నెంటరాగా 

యింతమా తపు వలపులివి చెల్ల వా! ॥వద్దు! 
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గబ్బితనమైన నేమి గర్వము చూపినసమి 

వుబ్బెటి జవ్వనముల వువిదలకు 

నిబ్బరపు టాసిలెల్త నిండుకొని వుండగాను 

అబ్బురవు దమక ములపి నూనినా ! వద్దు! 

కన్నుల నొక్కిన నేమి కౌగిలించుకొన్న నెమి 

నీఘ్నుగూజ వుండినట్ల 'సలతలక) 

మన్నించు @) వేంక శుళ మరి నీ యానవుండగా 

సన్నపు మోవితీషుల చవులెక్క వొ  వద్దు॥ 

శం 14_54 

_ నవనిపావమ [వమగమరీ సాొ॥ 

_వదు- వదు- ॥మీ- - లోన ॥ 
టు యు 

న న న ాలాలజలుం. 

గ పమగమరిస 5 మపొ || స 

ఏ రి వూడు || అటు ఎ పవ me ll 

య న న! ల కానా 0 

_ ర మవ నీ గవమవపమగమరీ ॥-ఫనిసారీ రి॥ 

_పంతములా ॥డి తేనే- - -మి॥-బలి మిచేసి॥ 
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రల ల మా న నలు న న ను. 

_ న రిసాన |; నని పొానినరినరీnమరిమాస గిసిపిమగ మ॥! 

వింత తేని |1మ- న ను---ల॥|వె. అదుల -రఠరు - m= mm Hl 

సినిపనిసా స 1 

తో. - డుత నే | వెం - - -ట రాగా il 

ట్య _ వ నిసా న్ ॥$నినఠిస్రీరిరో ॥ 

= యింతమా (తే | పు=- - - వలపు 1 

సనిపమా॥ పమగమరిననిసరిమమవా॥ 

ఆ es క్ర 
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అవతారిక : 

ధ్ర సంకీర్తన యందు “'వటపతశాయివై మహార్నవమున పవ్వళించిన వాడవు, 

భూమిమై ధర్మము నళించెడి సమయములలో నీవు అవతారముల నెత్తి శిలను ఆదరించి, 

దుష్టులను శిక్షించెడివాడవు. సకల భూతముల యందును నిండియున్నవాడవు. భక్తులకు వరము 

లిచ్చెడి దాతవు. వేద వేదాంగముల వలన నూచఛింపబడుచున్నాను. (శ్రీవేంకటగిరి యందు 

స్థిరముగా నెలకొనియున్న వాడవు, నీవు వై_కుంఠపతియెన ఆదినారాయణుడవు" అని అయ్య 

వారు వేంక టనాధుని వికుతించుచున్నారు 

రాగ లతీణము : 

సాళంగనాట (పాచీన ఘన రాగములలో నొకటి. ఇందు శృంగారరన [పధానములగు 

పదములు చెప్పిన ఘనత తాళ్ళపాక వారిదే. ఘనరాగములు గంఫీరములగు నడకలతో నుండి 

స్వర సంచారములయందు మహావేగముగా పరుగులిడు సెల యేళ్ళవలె నుండుట సహజము. అకు 

పెద్దలును చెప్పియున్నారు. ఇందు లలితను లగు మనో భావములను వ్య_కృపరచుట కొంత కష్ట 

సాధ్యమగు పనియే. సాళంగనాట 15వ మేళమగు మాయా మాళవగ”ళ జన్యము. 

ఆరోవాణ ఎ; నరిమపదన 

అవరోపవాణ :;: సనిపదపమగరిస॥। 

సావేరి మొదలగు నన్నిహితములగు రాగములనుండి దీనిని వేరుపరచుకొను గమక 

వరికాదుల [పయోగములు అధ్యయనము చేయవలసియుండుట వలననేమా ఇందు తరువాతి 

వాగ[యకారులు రచనలు చేసినట్లు కనబడుటలేదు. 

సాళంగనాట __ రుంపె 

అయమేవ అయమేవ ఆదిపురుపో 

జయకరం తమవాం శరణం భజామి ! పల్ల వి॥ 

అయమేవ శులుపురా అవనిధరస్తుసో 

ప్యయ మేవ వటదళా[గాదిశయన 8 

అయమేవ దళవిట్టరవతార రూపై చ్య 

నయమార్ల భువిరకణంకరోతి ! 1 అయ॥ 
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అయ మేవ సతతం (శియంపతిదె వేషు 

అయ మవ దుష్టదై త్యాంతక స్తు 

అయమేవ సకళ భూ కాంత శేషు |క్రమ్య 

|పియభ కృపోషణం పిద్భత్ళనోతు | శఅంరు॥ 

అయ మేవ (శ్రీ వెంకటా ది వి రాజిే 

అయ మేవ వరదోపా్యచ కానా 

అయమేవ వేద 'వేదాంతళ్ళ సూచితో 

అయమేవ వె కుంఠాధిశ్యరస్తు | 1అయ॥ 

మగాస]రి ననిస ర |[సా---॥|| 

అయ మేవ]|]అయమేవ]ఆ-దిపురు][ష ---॥ 

సరి మపమ!|[ప ద సా-|॥|సనిపదప[|మగరిసా |} 

జయ క రం- |తమపహాం-|॥|ళరణం- భ|జా-మి = || 

మమపాద।|పాపామ[|॥|గాగరిరి, సార సా ॥| 

అయ మేవ। (శీ వేంక || టాది-వి, రాజి తె || 

సరిమామ[|రిమపామ॥ ప ధవ సని] సా=---॥|| 

అయ మేవ |వర దోపి || యా-చకా-]|నాం---॥l 

స రీ మామ(గారినని సీ రీమాము!|!గారిసా!]} 

అయ మే వ | వేదవే-|| దాం-త శృ] నూచితో॥ 

న నివరీస్|, దపదా- | పమగారి | సానా -॥| 

యమే-వ | వై-కుం-||ళా- ధీిశ్వ[| 56 న్తు-॥| 

। ఆయ॥ 

1అయ॥ 
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అవతారిక : 

ఈ; కీ రనమున “వేడినవారికి వరములిచ్చెడి ఓ తిరువేంగళ నాధా! నీ నామజపమును 

చేసిన వారిని భవసాగరముకు దాటించ గలవాడవు. ఇట్టి సర్వజ్ఞ డవగు పరమాతుగ్చడవు నివు, 

నిన్ను యేమి వరంబు కోరుకొందు. జీవులకు కలిగిన వన్నియు సీ విచ్చినవే. ఇంకను నిన్నమి 

కోరుకొంచును.” అని అన్నమయ్య వారు జీవుల అలృుత్వమును,; పరమాత్ముని అనంత త్వమును 

గానము చేయుచున్నారు. 

సాళంగ నాట _. ఆది 

ఒసగితి విన్నియు నొకమాకు 

వెననిక జేసే విన్నవమేది | రః ఆ 29 

నారాయణ నీనామము దలచిన 

నీరానివరము లిచ్చితివి 

చేరినిన్ను నిటు సేవించిననిక 

గోరి వడయనిక గోరిక లేవి ! ॥ఒనగితి॥ 

హారి నీపెకమరి యటుశరణం శు 

గరిమల నన్నిటు గా చితిపి 

నిరతముగా నీకనిను నుతియింపుచు 

ఆరగొరతని నీను నడిగదెదో !  ,1ఐనగితి॥ 

(శ్రీ వేంక శుశ్వర చేయె త్తిమొక్కి-న 

భావమే నీవై పరగితివి 

యావరుసల నీవింతటిదాతవు 

ఆవలనిను గొనియాజెడి దేమి ! 1 ఒసగి తి॥ 



ర 

భాపధ వమగన|!|రినని న |సరిమమ |}! 

నారా-యణనీ -|నా-మము|తలచిన ॥| 

మా పదపనుగ రి [మాప ద।|పా--॥| 

యో రా-నివరము!|లి చ్చ్చితి| వి -- || 

రినినప దవమ।|పదపమ।|గసరిస॥| 

రిపడ యని వి|కో -ర క | లే-వి-॥ 

1 ఒసగితి॥ 

He SAA 
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అవతారిక్ర ; 

చందు వేంకటాచలపతిని కొనియాడుచు “ఈతడు నరకానురుని వధించి పదియారు 
వేల మంది కన్నియలను పెండ్లాడిన నాటి కృష్ణావశారుడే! శిశుపాలునికిచ్చి పెండ్లి చేయుటకు 
తనకు ఇష్టము లేకున్నను, అన్నయగు రక్కి బలవంతము చేయుచుండగా |పార్థి ంచిన రుక్మిణిని, 
విందులారగించిన చందము అలవోకగా గొనివచ్చి పెండ్లాడిన ఆ మదన గోపాలుడే యితడు! 
దేవదానవులు అమృతమునశై &కసాగరమును మధియించు సమయమున  వెలికివచ్చిన 
(శ్రీ) మహేాలక్మిని పెండ్లాడిన వైకుంఠ నాధుడితడే! ఇతనికి సమ_స్త శుభములును కలుగు 
గాక !” అని అయ్యవారు తిరువేకటనాధునే |ప్రార్థి ంచుచున్నారు. 

రాగ లకణము ; 

సౌరాష్ట్ర రాగము |పాచీనము, ఇందు రెండు నిషాదములు వచ్చుచుండుటవలన ఇది 
భాపాంగము. నిసా ని అనునప్పుడు కాకలి నిషాదము ద నీ దపా అనునప్పుడు శి 
నిమూదమును వలికించుట సం|పదాయము. ఇందుగల క్రై వతములన్నియు చతు ళుత్తి భె వతములే 

గనుక దినిని వాడుకలో చక్రవాక జన్యమని చెప్పుట ఉచితము, వెంకటమణఖి సం పదచాయమనున 
దినిని మాయా మాళవ గళ జన్యముగానే చెప్పియున్నారు. 

ఆరోహణ :సరిగమవమదనినస 

అవరోహాణ : ననిదనిదవమగరిన |; 

ఇది ర_క్టీరాగము. నిజమునకు సూర్యకాంతము (17) జన్యమా, చ్యకవాకము 
(16) జన్యమా అనునది వివాదాస్పదమగు విషయము. మాయా మాళవగాళ జన్యమను టకు 
అవకాశమే ఇప్పుడు కనబడుచున్నది. ఏలననగా ఇందు చతు కుతి థై వతము మా(తమే పలుకు 

చున్నది. రెండు నిషాదములు సమనుగా సె వచ్చుచున్నవి. గనుకదీనిని 16, 17 మేళక ర్తలలో 
చేని జన్యమన్నను అనవచ్చును. 

సౌరాష్ట్ర - ఆది 

శోభనమే శోభనమే 

వె భవముల పావన మూర్తికి | పల్ల వి॥ 

అరుదుగ నును నరకాసురుడు 

కిరులతో జీరలు చెచ్చిన నతులా 

పరువపు వయనులం బదారు వేలను 

సొరిది జెండ్లాడిన నుముఖునికి ! ॥థోేభ॥ 
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చెందిన వేడుక కిశుపాలుండు 

అకది పండాడంగ నవగళిం చి 

విందువలెనె తావిచ్చేసి రుక్మిణి 

సందడిం బెండ్రాడిన నరనునికి ! ॥శోభ॥ 

దేవదానవులు ధీరతను 

దావతి పడి వార్డిన్ దరువంగను 

(శ్రీవనితామణిం చెలంగి సెండ్రాడిన 

(శ్రీ వేంకటగిరి (శ్రీనిధికి శో భ్ర॥ 

దనిసీరీసొ -ని| దనిదద|పా-మ॥। 

శో. భనమే --|(ళో-భన|మే-- || 

గమదపదదపమ[|[|గమ గస |ర68 రసా]; 

= భవములపా-=- |[|వనమూ- |[|- రికి 1 ॥శోభ॥ 

మామగారి స రి]|ననిధద్ధ్దధి]సా.- || 

దేవదానవులు!|ధీ- రత|ను--|| 

సరిగమపమగము|పమద ప |చాదా |] 

వతిపడివా- [ర తరువం[।| గ ను 
® 

రగా మగా రీరీ]సనిద ద స్ నిర న || 

(శీ-వనితామణి| చెలగి పెం 

న్ 

క్రా-డిన || 

చల్లన సా నాగా. 

సా ననిదదపమ।| గ మమగరీ]|నరిగమ] 
(శ్రీ వెంకటగిరి | (శ్రీ - ని--|ధి-కి-॥| [భో భ॥ 
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అవతారిక : 

ర :దలి నాయిక ఖ 'డిత. ఈమెనాయకుని దండించి అడుగుటయందు సనందేహాము లేదు, 

“చిన్నవి “పెద్దవి అయన సిషంరుములను నేనేవై న ఆడినచొ నీవు తిట్టితినని అందరికి చెప్పుకొందువా? 

నీకు] సమతో వపూవులచె, డవ్వుగా నిను య 'సనొకటి వసితినని ఆడుకొందువా ! పాదము అన ఒత్తు 

టకు నేను సివివిపళా నన్ను కొొటతిననీ యితరులకు చెప్పుదువా, పోనిమ్ము. ఇప్పటి క నను నన్ను 

కభిఫితివి ఇటిచెబ్బుకొకుటలే నీకు ఇవ్వమ్ము లెనచో కానిమ్ము. మంచిడాయ ; దానికేమి, మాట 

లేమెనా పోట్లవురాో ఎని ఎగసెకెంము7 గా చెన్పీపొడుచుచున్న ది, 

సౌరాష్ట్ర -_ త్రీ శఏక 

మంచిదాయ చానికమి మాటలు పోట్టయీ్యీనా 

"సంచి యొంత సేసినొ సీ పెద్దరి! మింతేకా ! ” వల్ల పి; 

మెల్ల నే మాటాడితే మించి ఇందరి తోడాను 

తెల్ల మిగా నా జేవు తిట్టితినంటా 

బల్లి దుడ వౌదువన్యు పన్ ఇఎదే కానవచ్చె 

కల్ల లాడేవా నీవు కలుగగబోటను |! ॥1మంచి!! 

పూవ్లుల చెండిచ్చితెన ఎ పూచి ఇందరితోడాను 

"వేవేలుగా చెసే ప్పేవు వేసితినంటా 

దేవరవుగావా నీవు శెలిసె నిన్నియు మాకు 

నీవల్ల సరమున్న చా నిజము గా బోలును | 11మంచి।। 

పాతాల సవససిఖ మై నిందరితోడాను 

గోదాన జెస్పువు బెట్లి గుద్దితినంటా 
Ce న్! 

యీచెన (శీ, చేంక “కుశ యెనసితి విక మీర 

సాదవుగాొ వా ఇవే చవులు గాబోలును ! ॥మం చి॥ 

ళం; 2718 
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సారీసాని |చానిదాప]|గమదపవపమ!|।|గ సన రిసా-|॥| 

మంచిదాయ | దాని కమి| మా-టలుపో-|ట్టయ్యీ-నా- || 

ధనిసన రి సరి[మగమదదవ[మగమమదవ॥| ద దనిసా€ 

సం రియం.త] చే_ వనాని) వి. ద్ద రి క ]|మింతె-గాక 

[[మ' 

పాపపపమ| గమదపపమమగరిీ । 
మెలననే- |మా-టా-డి- శే--| 

య 

సారిసనిధధ[|నినరిసా-6-]॥ 
మించిఇం- దరి[తో-- డ -ను-॥| 

గామమపమ।|[గమగరిసరి। 
తల్ల మిగా-|నా- - జే-వు, 

rr నా. 

గమదపదని సరీ సీని|దని చాపా- || 

తి. టి తినం - - - * = [| ~- - టా. 
6 

వనిచాదనిసరీ|గమగ్రీస్ రీ | 

బ - - ల్లి -దుడ వె - దువ-య్య |} 

కోను మ, 

ననిసారిగ్రీనసాy|ననిదదనిదపావ ॥| 

పనియిం- -దే - - |కా--న- -వచ్చె॥ 

మామగమదషప|[|[పచదాదపషప ॥। 

క ల్లలా-జే-| వా-నీ-వు॥ 

గమపదనిదపమగమగ (6|గ్వమపాపమడాని॥ 
= ఆ జ ఇ మో 
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అవతారిక : 

ర్తుందు మన్మధుని లీలలను, చతురతలను చెప్పుచు ఆశని కునుమళర వరిధులలోనికి 

పచ్చిన వారి చేష్టలను అ తిమధురముగా వర్ణించుదు మన్మధావిష్టలగు యువతుల ముద్దుమాటలు, 

వయ్యారపు నడతలు, భావగర్భితమగు చిరునవ్వులు, యివన్నియు (శ్రీవేంక కేళ్వరునకు వేడుక 
లని తరుణుల చేష్టవై భవములను అయ్యవారు వర్చించుచున్నారు. 

సౌరాష్ట్ర _ తిపుట 

ఎట్టు గడయించె నమ్మ యీావలపు 

పుట్టించి నటువంటి పూటకాపుమరుండు ! వల్ల వి॥ 

తడ బాటు నాలికకు తలకు మానంబునకు 

నొడచాటు మఖజపులకు నుదుటు దలపులకు 

కడు వేడుకలు కోరికలకు భయ మానలకు 

'వెడిదంపు గోవుబు వితరి చూపులకు | ఎట్లు ॥ 

అతి ముదము చింతకును అలపు గర్వంబునకు 

మితి లేని తాపంబు మెత్తని తనువునకు 

రతి గమ్మ చెమటలకు రచన విరహాంబునకు 

ధృతి లేమి మననునకు గలి గమనమునకు ! ఎట్టు! 

కురులు నెన్నుదుటికిని గుజుతు లధరంబునకు 

మురి పెంపు జియునగవు ముద్దు మోమునకు 

దిరమెన వేడుకలు తిరు వేంక శుశునకు 

బరిణాపు మాటలివి పడతు లిిదటికి ! ॥ ఎట్టు॥ 

ళం : 428 



115 

RTT anime. aR, TTI TES, ప్రటసునటుననమాాయటు లో మజాను. ఆను. మానాలు. 

ప. --స|చాదప|॥|పమగమా-| మగరీసా]]. 

వ. డి 2 _ [ట్లు గ 1డీ -, | యిం చె || 

సని ధా|నిసరిన రీ [॥1--గమ|పా-మమగరిీ | 

న- - | ----మ్మా|॥| --యీా-| ---వ-ల॥| 

క లాయ. న నటన గయనాననుతున మనటపనాడానాబామానాలునుల. అచల. చలాకి శాకానతుననలము. 

సాదద|సాసా|॥|నినరీసరి,[5రనసాసా | 

పుపు-]ట్లిం ఛచిన-టు- -|[|వు- - టి॥| 

_- దని।సాననిదా[॥నిదపా-మ|మగపమమగరీ || 

--ఎపూట | కాపు- - |॥[[మ-రుం- -|డు- “౨-౨౨ -|| 

rr ను TT aed అలాకాని బులలలుల్ల రారారా అయ. బనానా. 

చ. --పవప|దనిదపపా-మ |} శమపా-మ॥మగరీసా॥ 

--కురు[లు- --నె- = |[[న్ను-దు--|॥| టి-కి ని ॥|| 

సరి |సా-నీధ వ || థా-దధదనని| సరిరిస || 

గులు | తు = లధ|॥|6ర0 --=౨=-|[ బు - నకు || 

_-- స రి|గామా || 

= -మురి | పెంపు || 

-ప|పాదపపమదప || 

చి] రు- - -- నగ |! 

మ. వాదాల. 
తినినాసలన 

ననున. కా 

చాదని!సారీసనిస సన నిదా[| దదనీద।|పా--॥| 

వుము-|ద్దు----మో- - ॥[[మున--|కు --॥| 

_.గమ। దవదా॥దనిసా-ని[8 న రీ] 

--దిర |[మై-న |॥|॥వె. ---|డుకలు॥| 

రిస రీ, గమగరిసా]] 
టో 
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సారినననిదా,సాననిసా[॥--దని|సాస్నిచా ॥ 

కు | శున._కు]|!]--బరి|]ణాపు- - | 

స సాస].--దని!సానసనని చా} రి | ర 

మా-ట- -|లి- - వి|]--పడ]|తులిం- - || 

1 ఎట్టు॥ 
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అవతారిక : 

ఆ్రుతర స్వరూపుడును, నాదమయుడును, సర్వాంతర్యామియు నగు వారిని (శ్రీ, వేంక 
చుళ్వరుని కొనియాడుచు వీనునవన్నియు నీసామములే, కనినవన్నియు నీరూపములే, సృష్టికి 
లోవలను వెలుపలను నిండియున్నావని వేదములు ఘోషించు చున్నవని అయ్యవారు వేంకట 
గిరినాధుని స్తుతించుచున్నారు. 

రాగ లశతణము : 

లలిత| పాచీనములగు రాగములలో నొకటి. దీనిని 17వ మేళమగు నూర్యకాంతము 
నకు జన్యముగా పాడుట వాడుకలోనున్న పద్దతి. ఒకేవిధమగు ఆరోహణావరోహణములు కలిగి 
యుండుటవలన వసంత రాగమునుకూడ యీ 17వ మేళ జన్యముగానే చెప్పెడివారును కలరు. 
కాని శుద్దధె వతముతో స్వతం[తముగా ఒప్పుదుండెడి వసంత చతు[శుతి ధై వతముతో (పత్యేక 

ముగా కనబడుచున్న లలిత రాగములను వేఠువేరుగా పాడుకొని ఆనందించెడు యవకాళము 
పోగొట్టుకొనవలసిన యవునరము కానరాదు. ఈ శెండింటికిని (పాచీనసంపదాయము లుండ నే 

యున్నవి. లలితకు ఆరోవాణావరోహణములు సగమదనిన।1సనిదమగరి స ఇప్పుడు 
వాడుకయందుగల 72 మేళములతో 1/వది యగు సూర్య కాంతమునకిది జన్యము. ఇన్తై 

సగమదనిస | సనిదమ గరి న అను ఆరోహణావరోహణములు గలిగి 15 వ మేళమగు 
మాయామాళవజన్యముగా వసంతయు నేడు (పచారము నందున్నది. అన్నమయ్యవారి రచనలు 
17 వమేళమగు నూర్యకాంతజన్యముగా నుండెడి లలిత యం దేస్వర పరుపబడినవి, 

లలిత _. ఆది 

హారి నీమయమే అంతాశు 

అరసి నీకు శరణని యెదను |! ॥ప ల్లవి॥ 

యెదుట 'నెవ్వరిక వేమాటాడీన 

అది నీ ఘన నామాంకితమే 

అదివొ సక లశ వబ్రాఖ్యుడవని నిన్ను 

పొదలి చదువులు పొగిడీగాన ! ॥పారి॥ 

యెవ్వరి బొగడని యొక్కడనుండిన 
నివ్వటిల నది నీరూ పే 

నెవ్వదీర నిచెనిను విశ్వరూపు 
డెవ్వ్యల నని శతు'లెంచీ గాన! ॥వారి। 
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భావన యిది నీ (బవ్శోతుక మే 

(శ్రీ వుకుళ నాచింత యిదే 

అవల నిను సర్వాంత ర్యామని 

దేవ శా(స్త్రములు శెలిపీ గాన 

మకాము లక. తననన ల సో అల 

'వారి॥ 

అవ; ll (1) 

-గమాదమామగనసారి న |} సనిధాదసాని|సా--॥ 

-వారి నీ . నా---మమె | అం = 

చు నతన లబ సంలు వబ వారము నాననా ముల. పర వలల a 

-నమాగమాదమదని|[సనరి సని 

-అరనసినీ .కుళర]|ణ-ని - 

rae. DT emer 

-చా-దదాదమమమ!|[మగనసారి 

-తా- -|ను--॥ 

దనిదమ[|[గమగరిసా॥ 
యె- ద - |కు- -- = [వారి 

స|మ గమ మ ||. 

_ఛా-వనయిదినీ -1బ- -హాై-|తృుక మే (శ), ॥ 

కలు నతతానన “ననన స్యా ప 

మగమాదమదనిదమ[।| గమద ని[సా--॥ 
వేం- క శే-ళ-నా- | చిం-తయి। దే --॥ 

_- వల నినున | ర్వాం- = = 

_ సా-నిచాని దమ|[గమదని 
_ దే -వళా(స్త్రములు| త-లి - 

ల మి నం లంటమను సహా నానాఖని, 

సమాగ రీ ననిసా!| ద నిసశీసా_ని| ద నిదమ |! 

నూ త_-- | ర్యా-మని || 

ననిధమ[గమ గరిసా! 

పి... [గాం =, న [హరి 
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అవతారిక : 

ప్రుదు నూతన దంపతులవలె నొప్పచున్న (శ్రీ, వేంక శుళ్వరుని, అమ్మవారగు అల మేలు 
మంగను చూచి, ఆనందించుచున్న చెలిమిక _త్తెలు “ఓ దేవా! చూపులతో కానుకలుబెట్టి, నవ్వు 

లను తెరలు వేసీ, తరి తీపుమాటలతో తలం బాలుపోసి గొప్పవైన వలపులతో కెంగుముడులు వేసి, 

క మో్మోవితో బువ్వపువిందు బెట్టి అలమేలుమంగను ఆదరించితివి. మాచెలియు, నీవును శోభనము 

లను పొందుదురుగాక !” అని పొగడుచున్నారు. 

లలిత __ రుంపె 

సోబాన బాజేము మేము నుదతులము 

యూబుదులు మీకు చెలు నిదరికి నయ్యా | ప లని॥ 
0 ౧౧ (ల ౧౧ 

చూపులనే వుంకువలు నుదతికి బెట్టి తివి 

పూపనవ్వులు మించే కప్పురవిజేలు 

యపుమీరి నవ్వులనే యొదురు తెర వేసితి 

ప్రీ పొద్దె సెడ్డాయను మీకిద్దరికి నయ్యా ॥1సోబా॥ 

తరితీపుమాటలనే తలచాలు వోసితి 

గరిమ సరనసవ. లే కంకణాలు 

గొర్మబి నపలవుల కొంగులు ముళ్ళు పసితి_ 

విరవాయ వేడుకలు ఇద్దరికి నయ్యా | ॥సోబా॥ 

పొంచిన కెమో్మవినే బువ్వపు విందు వెట్టితి 

మంచము,వై కాగిలే మంచిచవికె 

అంచల (శ్రీవేంక కుశ అల మేలుమంగ నీవు 

యెంచి కూడితిరి తగు నిద్దరికిన య్యా సోబా॥ 

శృం: 87_40 



es. న నిచదామ]|]|గమగగ రి సారి సని |!గ్గని సా} 

సో-_ చాన | బా- డజే-ను [1 మేముసుద | తులము ॥| 

సానమగ|మమచదామ[॥దచదాదనని[నరి సా |} 
యోబుద్దులు|మీకు చె ల్లు|[ ఇ ద్దరికి[న-య్యా |] *సో వా॥ 

మ మగా గర సస 1 సధ గి నని!|సరిననన}} 

చూ పు నె]|వుం-కువలుక||నుదతికి _ | వె-ట్టితివి]॥। 

స మగ ]|మాదదమ]] ద నిసాని!|దదమా |! 

పూ వ్వులు | మంచేక - ||ప్పు రపు వి|డే-_లు || 

గమదామ|[దనిన నని ॥(నమణగరిరి,ననినసా॥। 
యేపుమీర |న-వ్వులనె | యదురుతెర| వే-సి తి |! 

నీ [నిన నిచా[[మదమగా|ర6ర సా || 

|డాయెనుమీ | కిద్దరి కి ,నయ్యా-॥ ॥సోబా॥ 
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అవతారిక : 

[వ దమునందు ఆమ్మ్మావారగు అలమేలుమంగ ఖండితనాయికవలె నుండియు, శాంత 

స్వభావమును కనబరచుచు నాయకు డగు (శ్రీవేంక ుశ్వరునితో “నిన్ను గిలిగితలువెట్లి నవ్వింప 
“నేరని దాన 'నను కొనుచుంటివా + నీమాటలను తలపోసికొనుచు చెక్కునచేంయి డుకొని యున్న 
దాన నేగాని దగ్గరకువచ్చి మచ్చు వలలు వేసి నిన్ను కై వసము చేసనుకొనజాలని దానననుకొంటివా? 
నీకనులలో సారె సారెకు కానవచ్చుచున్న జూడలకు తారుకాణలవు దీయుటకు నాకు తడవుపట్టు 
ననుకొనుచున్నా వా ? గెరవముగల నీమోహమును కనుగొన గోరి వేచితిని గాని వీరములాడి 
నీతో -పెనగుటకు చాలని చాన ననుకొంటివా ? నీచేతలకు నిండిన ఆశ్చర్యముతో నిలువబడియుం 
టిని గాని నీ4లపులు శెలిసికొన చాలని చాన ననుచుంటివా? అల మేరు ముగనగు నన్ను గూడితివి. 

చాలు చాలు శ్రీవేంక శుళ్వరా నేను నెరనిదానను గాను !' అని స్వామివారి వివరములన్ని యు 

చెప్పి, దెప్పి తీరెగి లాలించి ఆనందించుచున్న దని అన్న మయ్య వారు చెప్పుచున్నారు. 

లలిత __ రూపకం 

ఆయనాయ చాలు జాలు అంత సేయకు 

నాయముల బట్టి నిన్ను నవ్వించజాలనా | 1పల వి॥ 
లు రా 

సిగ్గున నూరక చెక్కు చేతితో నుంటిగాక 
దగ్గరి మాటాడ నిన్ను దడవా నాకు 
వెగ్గళించి నీమాట వేలుచుకొనుచుంటిగాక 
యెగ్గులెంచి వొలవేయ నెంతకై నా నేరనా! ॥ ఆయ॥ 

సారి సారె గన్నుల నీ సరిత చూచితిగాక 

తారు కాణలకు దియ్య దడవా నాకు 

గారవపు నీమోవాము కన్న చాకా నుంటిగాక 
వీరమాడి నీతో నింత పైనగ నోవనా ! ॥ ఆయ॥ 

నిలుచుండి నీచేతకు నివ్వెరగందితి గాక 

తల పెల్ల దలియగ దడవా నాకు :. ప. _ 

బలిమి (శ్రీవేంక కుశ పాయకిక్షై కూడితివి . 

అలమేలు మంగను నేనంత నేరనా |! 1ఆయ॥ 
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en hye 

దనిసాస్నిదనిదమ[|॥| గమచామగమగరిసన | 
ఆ- -య-నా=ఎ-య |॥|చా- - లుజాొా- . -లు || 

నినగరిసానని నిద ని|॥నసా---- || 

అం -- _ తనే. -యకు---- 

గమదద ద మమ} చానిసాన || 

నా--యములను|॥ జెట్టి నిన్ను |] 

ల, నోరొనత్లా nm =. 

గమగ రి న్ నిదని॥ నఠీననిసనిదనిదమదమ | ను 

న- - - -వ్విం--చ[|జా- ----ల-నా-_--|| 1ఆయు॥ 

-గమదమగా[మగరిననిదానీ || 

-సి-గుననూ॥ ర-కచె- -క్కు || 

సమగమదమ | దనిసాననిదమమ || 
చె. ఈతిళో- - ||నుం_ - టి-గా.క | 

అలు అదా నా సానా కాజాలు re ల పాపల. 

_-మమమమగరీ[]స ని ధాని సాన || 
-_ ద గ రిమా ౨ -[]టా_ -_ డనీన్ను || 

పమగమదమదనిసీరీసీరీ|]ద నిద MT 
ద-డ - - -వా=---- = ||నె--= = కు | 

_- గమదాని[ననిదమద నిసా || 
-వెగ ళం చి|[నీ---మా-ట | 

నన నన నా. 

స్మగమగ్గ రి || స్ నిదానిసాన || 
న 



అవాలని అవా అము. నయమయానాలభాా[ు. న హా 
క 

దనిదామగమగారి|]సమగమదనిసా || 

నెం తకై- - న] నే- -రవా*- - || me) 
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అవతారిక : 

ధ్ర్యకీ రనమునందు “చలిమి బలిమి గలిగి జననీ జనకుడై మా పాలిట వెలసిన (శ్రీ వేం 

కటనాధుశు దేవదేవుడు, ఆదిపురుషుడు, కవిదోషములను వారించువాడు, నిజబంధునవుడై అంత 

ర్యామియె, నిగమమూ ర్తియె యున్న వాడు. ఈతని యీవి ఒరులకియ్య వశమా * చాతయగు 

యీవేంకటనాధుని గాక యొరులను మేమడుగము అని ఆయ్యవారు |త్రికరణశుద్దిగా స్వామి 

వారిని కీర్తించుచున్నారు. 

లలిత __ అది 

ఇతరుల నడుగము యితడజే మా దాత 

యితని యూవి వొరులియ్యగ గలరా! ॥ పల్ల వి॥ 

'దేవదేవుడాదిమ సురుషుడు హారి 

(శ్రీవళ్సాంకుడు చినాయుడు 

యీవల నావల యిలు వేలుపతడు 

భావజగురుడు మా పాలిటిపాొడు ! [ఇతరుల॥ 

జగ దేక గురుడు శాళ్వతుడ ద్యుతు 

డగజకు వరదుడు అనంతుడు 

తగి మము నేలినదై వము యేలిక 

నిగమమూ ర్తి మా నిజబంధువుడు ! ॥;ఇతరుల! 

కలిదోష వారుడు క. వల్యవిభుడు 

అలరిన (శీ వుకటాధిపుడు 

చలిమి బలిమి మా జననియు జనకుడు 

అలమీ యితడు మాయంత ర్యామి | ఇతరులకు ॥ 

అ : 9.287 
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చానా లాముంనులను కా సరాహానాక 

గమాదమామగరీస న |-నిసానిఠా| జాననిసా || 

ఇతరు ల న -డుగము| -యిత డేమా|[|చదా--*-త || 

గమాదదామమద ని[నరీస్ని దనిదమ॥[గమగరిసా ॥| 
యిత నియీ = వివొరు]లి---య్య-గ - [గ = ల- రా || ॥ఇత॥ 

వానకు మకాము సకాల 

సా-రిసానినమగమ|గరినమ|గమదమ | 

దే _వదే వుడా- - - |దిమవురు!షుడువారి || 

లక. వదలు కమమ అంకాల a ID ne ర | మానా. వ దనము తుననాపను 

దనీనసా న రీన్నిదమచదా।[దసానినగ రీ |సా--॥ 

శీ-వ -త్సాం-- -కు- డు]|చి- -నై-యు [డు --॥ 

న రిగరిసా-నిదని,గమద ని,నరీసా ॥ 

యో- వల నా--వల|[యిలవేలు!వ తడు || 

ూూాజుయమలలాను మానాల కా అ ల సో ma 

నగారీసానిరీనని దని ద మ} 

భా- వజ గు_-రు-_డు-మా-| 

ననున పసన కోసమని మజ మనము నప. 

దనినీరీననిదమ।| గమగరిసా ॥ 

పా---థభి-టి - | వా* == డు || ॥1ఇత॥ 
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అవతారిక ; 

ప్రుందలి నాయిక రూపగర్విత, స్వాధీనపతిక, |పౌఢ. ఈమె నాధునితో “తెలిసిన పను 
లకు తెగనాడుకోరాదుగాని నిన్నుచూచి నవ్వుకోరాదా*? నేను నీతో జగడాలు వద్దుగాని సగము 

చూపులతో చూచి జంకించ రాదా. నేకు, అనవసరపుమాటలతో నిన్ను నొప్పింపరాదు గాని 

యూరకుండరాదా నేను, నీవునావె _పేమతో ఒట్లు పెట్టుకొనుటకు |పారంభింపగా అం తెసవొట్లు 

వద్దని అనరాదానేను * నీవు నన్ను హాడబోశే అడ్డుకొనగ రాదుగాని నేనే నీసె మనసుతో వె 

కెనరా దా ! పమైన నేమి సరనుడవగు నీవు నన్నేలితివి. ఇంకా తప్పులు పట్టుట పలనయ్యా, 

కూటములున్న చోట గుట్టుగా నుండుట తప్పుకాదుగదా”' అని లాలించి ఆనందించుచున్నది. 
ఇందలి _ పణయకలహముకు అయ్యవారు మనోజ్ఞ ముగా శెలిపియున్నారు. 

రాగ లతణము : 

భైరవి రాగము అతి |పాచీనము. భాషాంగము. రక్తిరాగము. “వదని సా' అమ 
నప్పుడు శుద్దధై వతము పలుకును. ఇది సంపూర్ణ నంపూర్ణము. వెంకటముఖి సం|పదాయమున గల 
థై_రవికిని, ఊ[తజ్ఞుల వారి పదములలో గల భి రవికిని పెద్దకేడాలు లేవు. గంభీర పకృతిగల యీ 
రాగము, |[పాదీనుల కొలమునుండి నేటి వరకు ఇంచుమించు ఒశేవిధముగా కనబడుచున్న రాగము 
లలో నొకటి 

భైరవి _ (తిపుట 

ఏటికి 'నెగ్గులు వశ విందుకు నీవు 

కూటము గల గుచోట గుట్టు మేలుగచా | . |1పల్ల వి॥ 

తెగనాడరాదు గాక అలిసిన పనులకు 

నగరాదా నిన్ను జూచి నాకు గొంతినా 

జగడించవద్దుగాక చనవు గలుగు చోట 

సగముచూపులు చూచి సాదించరాదా ! ॥ఏటి॥ 

పదరగ రాదు గాక పాయరాని చోటికి 

వొదిగి నివ్వెరగుతో నుండగరాచా 

అదలించవదుగాక ఆనలెల బటుకోగ 
ళు లు (ca) 

వదలక అంళేశాల వద్దనగ రాదా | ॥ఏట్రి॥ 
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గుణీ సేయరాదుగాక కూడిన కూటములకు 

చెఅగువట్టి బలిమిసేయగ రాదా 

యెణిగి (శ్రీవేంక కుశ యెనసితి విటు నన్ను 

తలి దూర వద్దు గాక తలపీంచరాదచా |! ఏటి. 

ne] rr అనాగాకమాానాణ em  అాయునాణానామలాణానునుతన. కోరను. 

_--దనిసాసా,;; ననవనననిర ననినిచా 11 

=౨-ప- టి కి; నెగులు- వ . -- శు |} 
గి రి 

పాప ననిచాపా।॥దపమగరీసా_--(1(ర5గమప 

విం - దు- - కు ॥నీ. - =౨-వు-=-॥|॥| - 

 వానముననన కనాను స వనన అడక యు. గవర. అబన. సచసనాాకాకాాజనాన్రానాల్ల. ౮ కనాకాలగానానన 

_.-దనినారినరిగ 68 ,; వననిరీనగరిరిననినిచా ॥! 

౨౨ ప_ టి కి. _nవచె_గు.లు-వ. -.- ళు} 
"త రి 

వంగాలి కోలలు నొగతునముతాను కనానులో కామము 

పావననిదాపా।[;పపమగరిసా-- 1! 

విం-దు- - కు॥|నీ- = -- వు-- 1 

సాన ననినిదనీ 11 నరిన్ రీిగ ఠఈ గరి ॥ 

_కూట - _--ము | గలుగుచో-- -ట॥! 

mew wwii Ran, శానా పనలు VARIO ae = RR. 

రీవన రీ గ మవదనిసా।; పారిన నినిచదాపాదమపా ॥! 

ము ఎఎ గు టు ఎ -= 11 ఎ ఆఆఆ లు గ ఎ_- = దా |} 
౦0 

_ _నినిచాపా |॥పమపాదవపమగశి || 

= అగ నా'డ 1: రా=*దు--గా=* ఒక ॥! 

సారిగ మాపా |; వపమనినిదాచాపా ; 

= తెలి సిన వ -ను* = ల కు! 

11పటికి1। 
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-రిగరీ సా ॥nసాసారిసనిర్దనీసా॥ 
-నగరాచదా ॥! నిన్ను - = “జూచి || 

తజ రన్న 

_పగరిరినసా | 6గమపపాపా_..॥| 
= నాకు- - -గెం | తై. - ఎ ౨ నా- 1! 

_పదపాపా॥దనిసాసా ॥ 
-జగడించ ॥వద్దుగాక || 

_వవపగరిరీవన రి; గరిసాసా 1 

-చనవు- --గగలుగుచోటయ॥ 

ను సి న జబ సున 

నిసా రీ రగ మరీ గాసాసా॥ 

గముచూ |; లు. చూచి || 

వడా ప అ 
న అ అ 

-దనిసారీసీనినిదవ॥ దపమగరీసా..|॥రిగ మవ 
=సా-దిం ౨ - ౨ -చ-|॥ రా- = - - దా ఎ గ_.__ | పటికి।। 
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అవతారిక ; 

చ్ర్యపదము నందలి ఇ*యిక ముగ్గ, బాణ, ఈమెకు చెలులు “ఏమమ్మా నీ మొగము 

చూచి అతడు గు ర్తించునంచాక నీవు మొక్కులు మొక్కకుమీ నీపేరనతడు గోముగా పిలిచిన 

చాక నీచేమియు మాటలాడవలదు నుమీ ! ఆతడు శేలుచాచి నిన్నుదగ్గరక తీసుకొనువరకు నీవు 

నవ్వులు ఒలికించుకుమీ తమకమున నతడు కూడిన రాక నీవ తొందరలు చూపక మీ. నీకు సరసపు 

టాసలు, వీరపుతమకములు, నె న్యుపుటనుగునురులు ఉండవచ్చును. వానిని ధాచుకొని నాధుని 

మన్ననలు పొందవలెను నుమీ అని హెచ్చరించి నాధునిక డ నడచకొన౫ విధములను నచ్చ జెప్పు 

చున్నారు. 

మామాట వినవె కొంత మన్నించి నీవు 

నీమనను కోరికల నేరుపులలోనా ! us ల వి॥ 

మొక్కకువె ని న్నతడు మొగము చూచినదాక 

గుక్కుచు నింతుల పెద్దకొలువులోన 

సెక్కుమాట లాడకు వె పేర వబిలిచినదాక 

అక్కర న సరసపుటాసలలోన '! ॥మామాట॥ 

కేరినవ్వకు వె తానె శకేలు పయిచా చిన దాక 

సారమైన వలపుల సందడిలోన 

అరసి చూడకు వె నిన్నా యము లంటినదాక 

వీరపు తమకముల సపెనగులలోన ! ॥మామాటః॥ 

కొసకకువె యాతడు గొబ్బున గూడినదాక 

ముసగసల యాకతముల మీలోన 

యెపగి (శ్రీవేంక శేళు డిదివో నిన్ను గలనె 

అనురునురుగాకు 'నెయ్యములలోన | ॥మామాట॥ 

ళం ; 15.260 
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బ్లూ వా శర గా 

= ర సొ సాగ|సన నని ర సనిధ ఫా ॥ 

మామా ట ||,విన.వె.-కొం--- త || 

లొ 

ఫధ్గ ని నరిగరీ|] రిననీ సా-॥] 

మ-న్నిం---చనీ-- వు-॥. 

_8గపావమపా॥ పదని న రీ గ్రీసీ సీ|| 

_నీ_మన - నుy]కో-- -_-రి కల || 

- ర ర ర రీ 1p గరిరిన సరిగ రసన | 

- మొక్కకు వె || ని----న్నతడు |} 

ర గమపదప స నిదవమగ |॥58న గ కొసి సా॥ 
మొ- గ -ము-చూ-=- చి - [న -చా- వాక, || 

“రస సరి ననిదధ|॥ నిన రీగ 

-గుక్కుచునిం -- - || తుల పెద్ద --- || 

un నామమున 

సగరిగమవదపమ నిని దాపా-- | rn 
కొలువుతో- --- ౨ ||-- - న --౫॥| ‘pp: 

f 

ద పా పము నీ నిద పా! 

కుమా ట్ల - | లాడకు వే) 

వ 

ఇ వె 

1మానూట॥ 
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_ పాపమనిదని|॥సా-నిని దదాపా॥ 
పేర -పిలిచి।[[న--దా- - క || 

-పదనీ నీగరిరిగరీకీసరీ | 

_అక్కు రై నసరన---పు॥ 

గు 

టాం ౨౨౨ -స -ల-- || లో- =౨ ౨ = - న = --|| ॥మామా 
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అవతారిక : 

ధ్ర పదమునందలి నాయిక ముగ్గ, చాల. ఈమె నాధునితో తనకు కలిగిన 

అనుభవములను చెలులకు చెప్పుకొనుచు “చిక్కుచేత నుంచుకొని సిగుపడుచు కూర్చున్న నావై 

చేతులు వేసెనే! ఇందరిలోను నా వద్దకువచ్చి ఎంతో |పియముగా వేడుకొని ఆదరించెనే ! 

మగువలకు సవాజమగు మౌనమున నేనుండగా నన్నానుకొని కూర్చుండి ఎప్ప శుప్పటివో కధ 

లడుగసాగానే ! పానుపుచె మౌనముగా నేనుండగా ఎన్నెన్నో మేలనులాడెనే ! 

(శీ వేంక శుళ్వరునకు ఎంతో [పమ పాతురాలనగు అల మలగ్టంగనుగ చా ! నాయందు కరుణతో 

ఏలుకున్నా డమాడా విభుడు !” అనుచు గోముగా చెప్పుచున్నది. 

వసంవరాళి |పాచీన రాగములలో నొకటి. ఇందు తాళ్ళపాకవారి రచనల తరువాత 

తిరిగి ఇతర వాగేయకారులు రచనలు చేసినట్లు కనబడదు. ఇది యిప్పటి వాడుక (ప్రకారము 

20వ మేళమగు నట ఖై రవి జన్యము గనుక ఆరోహాణమునందు చతుశ్చతి ధై వతము, అవరోవాణము 

నందు శుద్దధై వతము కలిగి యిది భాపా.గముగా రూపొందుచున్నది. 

ఆరోహణ : సరిమపదన 

అవరోవాణ సనిదపగరిన 

ఇందు కొన్ని తాళ్ళపాకవారి రచనలు పాడి చూచి రాగస్వరూపమును గు శ్తెరుగ 
వలసియుండును. 

వనసంతవరాళి _ రూపకం 

ఎంత వేగిరకాడమ్మ్మ ఇదివో తాను 

పొంత నావద్ద గూచుండి బోధించి దాను! పల్లి వి॥ 

సిగువడి చెక్కుచేత చింతించుకుండగాను 

వెగ్గళించి నొవై "జేయివేసీ తాను 

దగ్గరి ఇందరిలోన తలవంచుకుండగాను 

అగ్గలము వేడుకొని ఆదరించీళాన్లు ! [ఎంత 
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మానాపతితనాన మాటలాడకుండగాను 

ఆనుకొని యాడోకత లడిగీ దాను 

పానుపువై గూచుండి పంతముతో నుండగాను 

మేను ముట్టి సారె సారె మేలమాడీతాను ! ఎంత ॥ 

ఇయ్యకొని తన కొగిలిచ్చగించి వుండగాను 

పయ్యదంటుచును వొడబరచీ చాను 

నెయ్యపు అల మేల్మంగ నేను తా శ్రీవేంక శుఖు-_ 

డియ్యెడ గరుణ గూడె ఇన్నిటా దాను | ॥ఎంత॥ 

శం : 26.466 

neem ae 

రి మపదమవపవ]] గరి రినరీ సా || 

ఎం తవే- గిర] కా-డ --మాతి ॥| 

సనిథాధవధాసా|॥| సరిగరిరిగనసా |! 

ఇ- దివో- - తా||ను=-- == = - || 

రి మవదనిదనన| రీ ననిదపొపదమవ |} 

పొంతనా- --వద్ద|॥|గూ---చుం--- డి || 

సరిమాపదవ[|॥[ గ రిసా-- || 

౨౨౨ ధించి] చదా-ను-- |} త్ x] 

చలానా కనున కకక mm ల కాన. టు కాన 

మామమమా|॥|పదనిద రీ ససినిదప ॥| 

సిగువడి | చె-- -కు్కూ -చే- -త॥| 

గ ర౦నసరిగరిమా|॥ రిమపదనీ నిదదప |} 



శాలల. చలానా అనానను కో 

_రిమనదప || మప ద esl అ ర వ 

a! 

దసాన నిద|(దపదానరఠరిగరీరిగ 

గ్ రి ఇం - -||]|ద- రిలో. - -న. 

శ అ కా అ ననన Phe యా! అనా వాంతి క అను రాలా. నానన. వెను సకలా కాల వినినా ముంది. 

సరీగరీరీ మవ గ ర6! || రీ సనిదపదసానసన 

త-ల-వు- -చ- [|కుం---డ-గాను |} 
| 

మటలు. కటలా నానాలన్తా్తానును 

_-సదగరిసా|[ననిదాప వ దవా || 

_అ-గ్గలము[|॥ వే- -డుకొ-ని || 

న వ వ RR 

మపదపననిద పదప] గ రిసా- - || 

ఆ---ద-రిం-చీ-|1]తా-ను--॥ ఎంత॥ 



అవతారిక : 

త్రుదలి నాయిక ముగ్గ, మనోవారి, కోమలి. ఈమె నాధుని చేతలకు మారుశే 

ముడుచుకొని యున్న.దట అది ఢెలిన చెలికత్తె 'పమమ్మా ఎవరికి శెలియవు యో పను 

ఆశడు పరమపురుషుడు వాని భోగము పొందుట యే పరమార్థము చనవులు సవ'౦చు 

పంతములాడక, కాతాళింపక నీ స్వామిని అలరించుట నీకే ఆనందమును కలిగించునుగదే, 

యలుకల హద్దులు "'తెలునుకోనవలదా"” అని మందలించుచున్నది. ఇందు అయ్యవారు 

సుందరముగా "పరమవురుషుని ఆధిక్యతను చెప్పుచు జీ వాత్మలమగు మన మందరమును 

అను రాగమునకు పాాతులము గావలెనేగాని, కాని బిగువులకు పో రాదని" హెచ్చరించుచునా 
| : * i 

రాగ లనీణము : 

హిందోళ వసంతం ఇప్పటి వాడుక (పకారము బి0వ మేళమగు నట భై రపి జన్య 

ఇది (పాచీన _పసిద్దములగు ర క్రిం గములలొ నొకటి. ఇందు తేత్రజ్ఞ లును, ఇటీవలి వో 

తరగ రాజస్వామి, ముద్దు ఫ్వాని దేరులు మున్నగు వాగేయశారులును రచనలను 
యున్నారు. ఇందు “ద ని దన పదని సీ అను (వయోగములును వచ్చుచుండుట 

జే తజ్జుని పదములయ.దు ఇట్టి దకగములు గలవు . 
re: ల ఎ 

ఆరోవాణ : సన. గ.మ.వ ద.ని స 

అవరోహణ. సనిదమప మగస 

హిందోళ వసంతం - (తివుట 

పమనేవే యూతగవులిదరూ నెఅగరా 

కోమలపు మగవాడు కొలదు లెలుగునా |! ॥పల్ల వః 

వరుసలంతా సరే వలపే  యెక్కుడు గాని 

గరిమెల నీవేల కాళాళించేవే 

పురుషుడు నాతడే భోగించే వారి భాగ్యము 

మరిగించి కలిసితే మటి చలివాయదా ! ॥ఏమనే వే॥ . 

సవతులంతా సరే చనవే యెక్కుడు గాని 
పీవరించుకొన కేలి వేగిరింపులు 

కవగూడి వాడొకడజే కలిస్తే వారి నెరుపు . 
స a 
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కళలూనంతా సశే కరగే చెక్కుడు గాని 

పలుమారు నీవేల పంతమాశేవే 

ఆలమె (శ్రీ పంక శేశుడంటిన మావొడబాటు 

తొలుత మీనవ్వుళెల్లా దొ. తులకు నెక్కవా | ॥పమనేవేః 

శృం : t8_41 

--_గమపామా]}]గా- పమగాసా 

_-ఏ.-. మ నే || వే-యీ- = త 

సాని సనిధ నీ ॥|నసాగామా ॥ 
వులిం- ద -ళఈూ|నెఅగ రా |! 

_- పదనీదనిన  ని॥దమాప గమా || 
--కేో-_మల- -- ||ఫు- మగ వా |] 

కటట yy, Tres 

మాగమపపదమా[(గమగగనన్సిసనిదనిసనగగ(|॥|మా 

డుకొలదు-- అ *|రు----గు---న-=-|॥|- ఏమనేః 

అనానను బల కొనను నానన బల ng 

సగ మాగమపద|॥మపమగసగగనసనినిధన్పీ 
*= వరు సలం = ఎ 1|| తా- - ౨ -స- - -రే- = || 

సాధనిసాసా గసన్సిధ్గ | సి సామగమా |! 

-వల పేయె----||క్క్యుూడుగా- ని |] 

మాస గమామా-[[మాప పమగామామా |! 

_ గరి మె ల-గn1నీ - - - వే ల | 

=గమ పదని ననిదనీ|]ద మాపా--|॥| 
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శానా అబల న 

__గమచాదమపాగమా-దమదా॥ 

__పఫురుషుతడు- |]|నా- - -త- డే || 

_ - దనిసాసా! సగ సీసానిసనిదని - || 

__భో- గిం చే ,వా-- రి -_ భాం = గన - || 

పాదనినగమాగా|[|గమగగపమగాసాసనినా ॥| 

ముమరిగిం- - చి॥[క - లి- -- -సి--శే॥] 



అవతారిక : 

ధఈ్ర్యపదమునందలి నాయిక విరహోత్క-6ఠిత. సౌందర్య రాశి యగు ఈమె విరహనును 

గని చెలులు జవ్వాది, దాని వ సంపెంగలు అలంకరిుచినారు. ఇవి యీూమె తాపమును పంచు 

చున్నవిగదే ! చల్లని గొజ్జంగి నిట కడిగి మెత్తని పమిటచెంగుతో తుడువరమాగ్శి ! అతివేడి వస్తు 

వగు మృగమదమును తలకు అంటుకొన్నదిమె. విరవా|పలాపము యిుకను పాచ్చుగాదా ! తట్టు 

పునుగున యీమెతలనంటకమాశ్చి ! ఈమెస విరహతాపము వై_వైని సెకుగుచున్నది. ఈ లలి 

తాంగి యొవనము, లావణ్యముల (పోవు, తిరు పుకటాధిపుని దయగలిగి ననేగాని ఈమెకు తావ 

ములు దీరి ఆనందములు కలుగవు అని తమలొో తాము ముచ్చటించుకొనుచున్నట్లు అయ్య 

వారు పాడుకొస్నారు. 

హిందోళవసంతం _ రుంసపె 

లలితాంగి యౌవనము లావణ్యముల (పోవు 

అలరి యిటువలె 'జేసెనమాని ! | వల వి।। 

జవ్వాది మిగుల నుష్ట్యము కిద సంపంగి 

పువ్వు గట్టినది గన పొదల చాపాబు 

నివ్వటిల్లు గౌజ్బంగి నీట నొాయం౧న కడిగి 
౧౧ జు ల 

చువ్యుటపు బయ్యెదను దు డువరమ్శూ జ లలి! 

మృగమదము గడు వేడి మెలుత తలపట్టునకు 

అగలు గూడగ వేద నగ్గ లంజాయ 

బిగువైన కస్తూరి బేంట్లాయ్యనగోర 

నగలించి తట్టుపును గంటరమ్మా ! 1లలి॥। 

నిరహశతాపంబునకు వేశకెండు గతిలేదు 

పొరసి వేగించినా బోదు 

తిరు వేకటా చలాధిపుని మన్నన గాని 

ఆరిది మోహము దిరదమ్శా 1లలి॥। 
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గమ దనిసీనిదమ]] వ మగమగగనస |] 
- ల లితాం- -- గి - [| యొా-- = వనము ॥| 

/ 

_ గసనిదనిన ||నూపమగమామ |! 
-లా-వ - - ణ్య || ము -- ల|పోవు ॥| 

rr లాలా. rr, Te Ta 

-దనినన న |ఇనగమాగ మగ సీ! 

_-అలరియిటు [| వ- లె జే. - సె] 

 అరనోలానానానాననతనన 

గసవననిదనిసా-ని || ద నిదమపామ ॥ 

న ---- ౨ - = = [|| మౌొర్చైి---- || 

అననన నాలాల వ ee. వాలను 

= మమాామ||గమపమమాాపమగ న || 

_- జవ్వాది | మి-గులను . - = || 

గన నిధనిసనసగనసన[॥గమదమచదచాద |! 

ప్ప-ము-మీ- -ద[|॥|సం- - -పంగి || 

_దనినసా-ని[దనిసనిదమపమ || 

-పు-వ్వుగ --||ట్ర-న-ది-గాన || 

గమదనిదమగ స[॥మగమపాప॥ 

పొ-ద-లె-తా-|॥[హ--బు-॥ 

_గమదనిస న[||సాగసనిద ని న 

-ని-వ్వ-టిలు ||గొ--- -జ్జ గి 
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అలాల. ఇం మునుల నాయానా. 

గమసపమమాపమ గ పదమదా-॥ 

== ||] 
od 
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అవతారిక : 

ధ్రాపదమునందు స్వాధీన పతికయు రూపగర్వితయు నగు స్వీయ నొయిక అల 

మంగా వేంకట నాధుల శృంగార లీలలను రాతియంతయు దర్శిం చి ఆనందించిన చెలులు త 

తాము “ఆతడు గలగల నవ్వుచున్నాడు. ఆమె గుట్టుగా ముసుమునులాడుచున్నది. మొ 

మాతని పాలు ముపెములీమె పాం. అతడు చేతులు చాచగా ఈమె సిగ్గున నుండుచు 

వము ;తవములు, మాటలాడుటబు, పుతములు, పందెములు బాగున్నవి. అమ్మ వారాకడ, గ 

వారీకడ ఇద్దగుగు జాణలేనుని మేమనగలము అని మధుర భక్తి భావములతో చెప్ప 

చున్నారు. 

హిందోళ వసంతం __ రూపకం 

అమ్మ వారు నయ్యవారు నండ న కూచున్న వారు 

యిముగ్రల నిద్దరూ జాణ లే మందము! 11ప 

కొలున నవీృనతడు గుట్లున నున్నది యా కె 
య య వి 

శల వారుదాకా నూటుదిదనె పళు 
ర © వి 

పల్లి ద మాతని వంక వంతము లీ చెథివంక 

యిలి దె యిద్దరూసళ యేమందమే ! అమ్మ! 

తొకుుచాదము లతడు తొరలి పెనగు నీక 

చెక్కుల నొక్కి బుద్దులు చెప్పనె ప్రా 

మొక్కల మాతనిపాలు మురిపె మీ సతిపాలు 

యె క్కౌజల మిద్దరికి చేమందమే ' [| అమశ్రి।। 

చేతులు చాచు నతడు సిగ్గు ననుండు నీకె 

యీతల విడే లిదరి కియ్య'నె పు 
(శ) యి 

ఆతడు (శ్రీ వేంక శేశు డల మేలు మంగయింతి 

మయేతుల నిద్దరూ గూడి రెేమందమే! (అమ్మ! 

Ww (1౬౯ 90q 
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చలనము. అలం పవనాల? కామమును 

నగమాపామా|!|మగ స మగాసా |! 

అ-మ్మవారు || న-య్య -వారు || 

సాలన్ లబాాాననరనాళవకనతినా. నన న నన నాక కాతాతావనపు ఆనా టలనాలాబుాననాాలలన ానినుతననునటలలాపునినునో. 

సనిసాసనగ మాపా-మ॥|॥ దని న్ నిదమపా ॥ 

నం- ౨ డ- నెకూ- -|॥|చు-న్న-వా- రు] 

ల దాటని సనన పంక 

మ ద నీసా।॥గ౧గమగగసా-నిసా॥ 

యిము్యల ని ||| ద -రూ- జా-- ణ || 

దనిసా- నిగ ననిదమా[॥గ మపా-మపమగసనీ |] 

లే. _ --మం-_-- ద ॥[మే- - ౨౨౨ ఎ ఆం] ॥అమ్మ॥ 

దదదాదనిసా|॥ ననిదనిదమపమగ || 

కొల్లు న న. - || dg - - -- - నతడు |] 

సనిసాగామా]! గమపా పమగాసా |] 

ఎ ౨ గు-ట్రు న ను న్న ది యా [| 

గనిసాననిదని స |గసగామా ॥ 
తె- ల్ల వా- -రుదా|॥|-కమాట || 

మనిదనిసనిదమ॥|॥పా----|[[సగమదదా॥[|దమదనిసాస | 

ది ద్ద నె- -- ప - 1ట్రి ----॥1పల్ల ద-మా || - - తనివుక || 

నిన్ గ మపమగా'॥పమగమగాసా || 

పంత్రము = - - లీ ॥|॥చె-లి - వంక || 



న నిన్ నిదని॥[సాననిసానన ॥ 

_ - లి చె----|॥|యిద-రూన ఆ|| 
౧౧ © 

య్ 

నిసా=-నిద నిసా-ని[దనిదమపా--|॥సగమాపామ 

= ౨౨ మం = _ -ద]|]మే. - - యః _ - || అ-మ్రైివారు 
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అవతారిక ; 

ఈ వదమునందలి నాయిక స్వీయ [(పేమోత్క-ఠత, ఈమె నాధునియ దు తనకు 

గల మక్కువను ఆతని నన్నిధియందు “నా వలపు దెలిసి నన్ను నీ వేలుకొనవలెనే గాని పిలి 
పించుకొనుట నా వశమా! నీవు పెద్దదెవుడవు గదా, నా తలపులు దెలిసి నీవు చనవుగా మాట 

లాడవలెనే గాని నాచే వలికంపనేర్తువా. నీ పంతములు నాకు తెలునును గదా! ఉన్నతుడ 
వైన నీవు నా వొడబాటు నె3ెగ యేలుకొనవలె గాని నిన్నడుగుటకు నే నె.తటిదానను. నీకు 
సేవలు చేయునపుడు నాయంద మష[గవహాము గలిగి సేనలు వెట్టితివి. దేవుడవై న నీకు వావులు చెప్పు 

కొనగలిగి నంతటి డాననా! (క్రీ వేంక శేళ్వరుడా, నీవు నన్ను చేపట్టి పెండ్రాడితివి. 

నా యంతరము నే నెఖుగుదుగు నీతో పుతములాడుటకు చాలుదునాొ అని అమ్మ వారగు 

అల మేబుమంగా దేవి (శ్రీ వేంక శుశ్వగునకు విన్నవిం చుకొనుచున్నది. 

రాగ లక్షణము : 

అతి |పాచీనమయిన ఆనందభై రవి రాగమున కాల|కమమున కొన్ని మార్పులు 

వద్చియుుడవచ్చునని తోచుచున్నది. 'చే[త్రజ్ఞ ని పదములయందు సందర్భానుసారముగా రెడు 
గాంధారములు, రెండు థై వతములు, రెండు నిషమాదనులు పలుకుచున్నవి వెంకటమఖి సంప 

దాయమున శుద్దధై వతము, సాధారణ గాంధారను, కె శికినిషాదము మాత్రమే పలుకుచున్నట్లు 
చెప్పబడినను “సంగీత సొం|పదాొయ |పదర్శిని' (గంధక _ర్త సుబ్బరామ గీషితులభారు అచ్చ 
టచ్చట పంచళ్ళతి ధైవత (పయోగము కలదని (వాసినారు. తేతజ్ఞు ని పదములలో గల 
ఆంతర గాంధార కాకలినిషాద |పయోాగములను పరిహరించి పాడిచూచినచో భావశూన్యముగా, 
ఆనందభైరవి రాగము కనబడుచున్నది. గనుక నా పాఠమును యధాతధముగానే 

పొందువరచియున్నాను. మగ గరిగామపమా అనునప్పుడు అంతర గాంధారమును, 
“పా ద పి అకునప్పుడు శుద్దధై వతమును, సీని నిద నీ న రి అనునప్పుడు కాకలినిషోదమును, 
పలుకుట మా పద్దతి. “ఏ దని దని సా అనునది విశషపయోగము ఈ రాగమును ఇప్పటి 
వాడుకలో గల 20వ మేళమగు నటభై రని జన్యముగా చెప్పుకొనవలెను. “పని సౌ' అను 
(పయోగము కూడ తరదుగా కనబడుచున్నది. 

(దావిడ భైరవి యని అయ్యవారి కాలమునందు వాడుకలో నుండిన ఒక రాగము 
నకు యిప్పుడు ఎచ్చటను ఆరోహణావరోహణములు గాని, ఇతర లతణములు గాని కానవచ్చుట 
లేదు. కనుక యిది ఆనందభై రవి కానవచ్చుసేమో నని భాఏంచి అందమగు యీ రాగములోని 
కొన్ని పదములుఆనంద భై రవి యందు స్వరపరచుట జరిగినది, 

అరోవాణ ; సగరిగమపనిప సా 
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ఆనందభైరవి (ద్రావిడభి రవి) _ రూపకం 

యముడకేడ నాగుణ మెటజగని వాడవా 

యీడు వెట్టు కొనే నంకు నెంతదాన చేను! 

వల పెణిగి నీవేవచ్చి నన్నేలుట గాక 

పిలిపించగల నా పన దొరవు 

తలప చెలిని మాట తగ నీ నాడుట గాక 

పలికించ నోపుదునా పంతగాడవూ ! 

వొడ బాటు దలచుక వొగి నన్నేలుదుగాక 

వొడి వట్టవచ్చునా వున్నతుడవు 

బడలిక జూచి నీవే పె కొని కూడుదుగాక 
రా 

అడుగదగవా కౌగి లవ్బుడే నిన్నును! 

నసీయసేయగా జూచి సేసలు వెళ్తేవుగాక 

వాపి చెప్పుకో వనమా దేవుడవూ 

(శ్రీ వేంకశుశ నీవే చేకొని పెండ్లాడితివి 

భావించ నాకు దరమా పంతగాడవు! 

శృం: 18_191 

11పల వి 
గ 

;| యెడ ।। 

| యేడ।। 

|యేడ॥। 
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నార నననానావివా నాణాల. 

అయాను కాజా 

ఇ పా పా ఠీ వననిదపా ।;;మాపానిపమావమగరి గరి ॥! 

డ కి ౨౬౨ డ |; నో - ఎ“ ఎ ఎ ఆ ఆజ ఆ గుణ 1 

a bn, a ee a శాన. కన నానాన నాననా 

సనిసామగరీగా [మగగప మపపొా ;। 

మె- అ గ =నీివా [| - -డ- బాం = il! 

ప నిసానర ౫ 6నిన రి వనిద పా॥ ప దనిపనిపమరిగరి॥ 

మయు_ డశకే.. ఎ అ ఎ ఎడ $॥ నొ ఆం ఎఎ ఆగు ణ || 

ren Rt rm. oe. క ల వ భన 

నిసామగరీగా [మగగపమపపా ॥ 

ఆఅ గ 

సని 

మ = = నీవా ।॥ - = డ -వెౌ- = || 

అమమయ లయలు. కనన, బలవ ఫసనకమననితను. 

స *చూపానిపమ వ ॥|మగగరిగామా ॥ 

యీో-డువె--ట్టుకొ॥|నే- --నంళు 11 

సమపానపమాపమగరిసా |॥సా--గరిగమ ॥ 

ఇం_ త --దా- ౨ ఎ ౨ న :,॥నే--ను==* ౨ || ॥ యేడ॥ 

సగరీన నసా॥సారిసనిసా--॥ 

వ-ల పెరి గి | నీ _- - వే -- | 

ప్రనిసాసామా-ప॥మగరీగామా॥ 

వ -చ్చిన న్నే-_.-॥॥లు-టగాక 11 

వవన వనిదపా॥పానిపపమగరిగమ॥ 

పిఠపిం- - -చ।$। గ ల-నా- = = సెను ॥! 

పపమమగరీరి గారి | సా----॥॥ 

దొర - వ్లు= =*- -- [1 4 wml 
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మప పవ ;పాన్నిసాసా || జ్ త ర ఆ ర 

తల ప - --=దెలి ॥1 సీ - -మాట ॥! 

నిననూపమగరిగా।,;; వమగరి రిగరిససా॥ 

గనీ = = = = వో ।$ డు = టఉఎ౨గాౌాఎ౨ రక |! 

ప 

పొపనినరీసా।[ న నినిదని ని సా || 

పలి _- కిం - చ 11 నోఎ --పుదునా 11 

ల 

పననిదపానిపమా |[పమగరిననిసగ6గమ || 
ఓ 

ఫు-ళత-గా*౨౨ - 1ఢడఢ- - _--వు- ఎ * = || ॥। యేడ॥ 
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అవతారిక 

ధ్ర పదమునందలి నాయిక [పేమోత్కంఠిత, మధ్య, స్వీయ. ఉత్తమనాయిక 

యగు యీమె నాధుని కడకు దూతికనుబంప నెంచినది. “ఆతడే గతియని నమ్మి తన దయనే కోరు 

చున్నానని చెప్పుము. ఆతనికి దగ్గరిదానను. మానవతిని, నాకు పతియగు వానిని ఎంతో 

సన్యానముతో ఎంచెడిదానను. ఇదియే నా విన్నపములని చెప్పుము. ఆతనిని మోహించి 

అనుక్షణము | మొక్కులిడుచున్న దానను. తన రూపును చింతిచుచు చెక్కిట చేయిడుకొని 

యున్నదానను. ఎదురుచూచుటయందు నాయోరిమిని నేనే పరీషించుకొనుచున్నాను. అంతు 

లేని ఆశతో అతనినే నమ్మియున్న చాన. వేయేల ! యొడమాటలనన్ని యాడించగలను? అని 

దూతికకు చెప్పుచుండగా స్వామియగు (శ్రీ వెంకటనాధుడే స్వయముగా వచ్చి తన నాయిక 

యగు అల మేలుమంగాదేవికి స్వాధీనుడై యానందింపశేసెనని అయ్యవారు చెప్పుచున్నారు. 

ఆనందఖై రవి (|డావిడఖై రవి) _ తివుట 

యెడమాట లాడించే నెందాకాను 

వుడివోని మచ్చికతో నున్న దాన ననవే! పల్ల వి॥ 

తానేగతి యనేదాన దయ గోరుకున్న చాన 

వీనుల దనకతలే వింటా నున్న చాన 

మానరాని పొందుదాన నూనాసతి దానను 

నానాపిధముల విన్నపమిదె యనవే ! 1యెడ॥। 

మొక్కుతా నే వున్న దాన మోహించి యున్న దాన 

చెక్కు_చేత దన రూపు చింతించే చాన 

యిక్కువనే వున్న చాన యెదురు చూచేదానను 

మిక్కిల యాసతోడ నమ్మి యున్న దాన ననవే ! || యెడ।। 

తగుల మిగులదాన తమకించి యున్న చాన 

మగటిమితో దన మన్నన దాన 

విగినింతలో చావచ్చి (శ్రీ) వెంక శేశుడు గూడె 

జగములో దనకునే జనవరి ననే! || యెడ || 

ళ్చం : 15.245 



= నినున గరీసా॥ నిసమగరీగామా || 

_యడమా. -ట ॥లా- -=౨-డిం చే :| 

మావ గమానివప మగరి॥రి గరి-సాసా ॥ 

= నెం= దొ౨- - = కా=* (ను --=- == 1! 

మాపన వననిదదని దప |; పాపమగరిగాపమగరిసా || 

- నెం= దా- -- --క-॥1ను = - ౨౨౨వ వా పా ll 

మావనిస రిస వనన నిద ॥|పాపమగరిగావమగరిసా॥ 

-- పప పమగరిసా।; ప సాన నిదనిసా ॥।| 

లు 

--వుడివో - -- ని ।|[ మచ్చిక - --తో॥ 

నానన టకుననినానలా. క అలక 

ronnie, సనా న. స నానన మల కకక భభానానానాిమనునాను 

ఎఎ ప పాదసదనిసా | పానిప మాపమగరిపమగరిసా || 

--నున్న-=--- = ॥1దా-- = ఎ ౨ న-_-న - న _ వే ॥యెడ॥ 

నానన నా పానాశాననాలతుననినాని. Co. or పుటల లటానాానుత eee, నాన Terr. HDR R TOR ONH IRE 

నిదనివపషప॥ పనిపమసపమమ గరి గ మా ॥! 

ఎ = తా. నె. -=ఎగతి[య -- నే. -చా- --న ॥ 

మావ న ని దనీపా॥ వనిపమమామగరిగ మా ॥ 

_ దయ గో. _- రు 1కు --=న్న- చా---న ॥ 

ఆవి స ప అననన. రాక టు Cr em] లాలి యా 

-_గమపాొనిపపమగరి ॥నినమగరీగామా॥! 

వీనుల --ద- న. ॥॥|క్ర- - -- లే. ॥ 

TT RE బని తాతని ప అనా జల్ల. మాపటి టారు. మాలు. నునతనతు క ne తాలాలు మానను. కలాల కానన 

గరి గమపానిపపమగరి॥| నిసమగరీ రి గరీసా॥ 

-వం-టా--ను._ --॥న్న- - - -చా--న॥ 
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మనత అజ అతలనననానననన తనన అరా జూం 

వ వపసాసారినని॥ న మగరిగ రి సనిదనినా ॥ 

_మానళాని _ - - ॥|పొం -దు-- -దాన-- న 11 

భననటనననత బాగినాలలు కాకల. అవలానునలమతానుతను. 

అ. ల తకనననాల “నానన 
కనా 

పంప ని సరీసా॥ ననినిదనీసా-- 1 

_ మానాప_. తి ౧ దా--- నను --॥॥ 

పాపసానన ।॥ సా-నిరీసనిదపాపా ॥ 

-నొనావి ధ1॥1ము-- ల- -- విన్న ॥॥ 

memati 

waa R IT శాాయలనాననాలు బరా. ఇనాం కొనోనానననాన 
అననన రతన న న అలన 

పాదనిదనిసాపాపా।॥పానిపమాపమగర
ిపమగరినా || 

ప -.-.౨ -మి చే [య--న--- = వే--- = (యెడ!।। 
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అవతారిక ; 

ఛ్ర్య పదము నందలి నాయిక స్వీయ, [(పేమోత్క ఠిత, మధ్య. ఈమె తన నాధునీ 
మఘ్కువకులలితముగా చితించుచుక్నది. “మన తొలినాటి కలబుకలను తలచుకొనుచూ 
నీ రాకకై ఎదురు చూచుటయే మనసున శకెతయో యానందమును యిచ్చు 
చున్నది. నిన్ను చూచినప్పుడు నాయందలి తమకము వశము తప్పుచున్నది. మనసున నిన్ను 

తలచునప్పుడు మహదానందమగుచున్నది. తనువులు . కలసినప్పుడు పరవశమై నా మనను 

మటిపులను పెంచుచున్నది. నా (పియమైన దూతికలు నీ కడ కరుదెంచి యప్పటి 
నీ విషయములను తిరిగివచ్చి చెప్పునప్పుడు గలిగెడి యానందము వర్గనాతీతము. ఓ 
(శ వేంకశుశ్వరా! నీకు (పియమైన అలమేల్శంగను. నాయందు యిట్టి వలపులను ఎట్టు 

కలిగించికివో ! ఏమియు చనెపుగనిదాకనునుమా నేను. ఇప్పుడు నా (పియము పట్ట రానిడై. 

యున్నది” అని (శ్రీ వే :క శేశ్వరునికి చెప్పుకొనుచున్నది, 

ఆనందబై రవి ((దావిడబైరవి) _ (త్రిపుట 

ఎట్టు వలపించితివి యేమీ సెజగని నన్ను 

పట రాదు (వాయమ్ిది హాగ్ నున్నది రా! పల వి॥! 
A) య 

వినుకలి విరవామే వేడుక తోచెగాని 

కనుగోంశు దమకము కడుబెట్టురా. 

మననున దల=. కు మంచిదయి వుండీగాని 

తనువు గాగిలించిత త్రతిగొనీ మటిపు !_. ఎ “ఎట్టు! 

తెమ్మలై తొంటికూటమి దిష్టమై వుండీగాని 

కమిగ్చమీదటి కోరిక గాసి బెట్టరా 

చిమ్ముచు సీ కెదురు చూచినడే యింపాయగాని 

కమ్మర నంటితే గోరు కడువాడిరా! _ _ . ౧౨౧ ఎట్టు 

మంచి దూతికలయెడ మాటలే చవాయగాని 

కొంచము పొ_త్తిచ్చితేనే కళదాకెరా 

అంచల (శ్రీ వేంక శుళ అలమేలు మంగనేను 

యెంచి కూడితివి యిన్ని నియ్యకోలే యికను !. బట్టు. 

Wn. అగ Qq9R 
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= -౨స గ రిగ మ |॥|పానిపపమగర8రి న || 

--ఎనఎటు- వల || పెం--చి- తి -వి = [| 
రు 

సానిస గరిసాస న |॥|ననినిధనిసాసా |] 
ఎ యె-మీ- - నెఆఅ ||గ-ని--నన్ను॥| 

సాసగరిగ మ}]} పపాపానిపపమవమ |} 

- పట్ట-రా- ॥[దుపాయ--మి---|॥ 

పాపనినారీననిదపా[మమాపమగరిగాపమగరి॥। 

దివై-వె----ను|॥ -న్న--ది-రా----|॥| 

రిసస గ రిగమ |! 

__పపపాపా[[పదనిదనివ నిపపమమ 

_--వినుక లి ||వి-ర౮---హ--- మీ 

er a ed aT అలా అ గానా 

మగరిగాపమగరిరి గరి | ప 

వే. డు క = -|[ల౮-- -తళతోచె- --గా- || జ 

య. 

సాసని ని ధని సా||1సమాపమగరిగామా ॥॥। 

నికనుగొం- - చఉ|[|3తమ ----క ము ॥| 

మగరీగ మపాపగమా || పా----- || 
-==కడు బి - - ట్టు || 5 త | న ఇ || 

_- వవపానిపపమపమ ॥పసాసాఠీననిసా | 
_- మనను --న---|॥దల చు---*చే॥ 
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పవముగరీగరీసాసా |] 

_-మం-చి-దై ||వుం- - -డీ-గాని | 

_- నవన్ నసపప నిన్ రీ. [వసావ్నినిదదనిదప ॥ 

__తనువు-గా---|]గిలిం చి- - - తే --॥ 

పాపననిదనివనిపపమ | గమపానిప మాపమమగరీరిగరిస|] 

_ తతిగొ-- -నీ- _- -[1[మ---- ఆఅ - - 



అవతారిక : 

ర్తుందు గల ఉపమానములన్నియు ఆతి నులభముగా తెలుసుకొనుటకు తగిన పదము 

లను అన్నమయ్యవారు (పయో*గించినారు. పోలికలు గమనించినచే మనము వ్యా మోహాపడు 

విషయముల విలువలు యొ.తటివో శెలియనగును. “కంచువంటిది మనసు అనుటలో వారి 

చాతుర్యము తెలియుచున్నది. విరిగినచో అతుకు బెట్టుట అసాధ్యము. మంచువలె కరగి మాయ 

మగు రతిభావమును అట్టిదే. పామరపు భోగములు ఆపదల వంటివి గాక వేలేమి యగును ? 

తిరు వేంక శేశ్వరుని సేపించుట నిజమగు సౌఖ్యములకు గనివంటిది అని అయ్య వారనుచున్నారు. 

రాగ లక్షణము : 

(శ్రీరాగము పూర్వ (పసిద్ధ్దములగు ఘన రాగములలో నొకటి. దీనిని వెంకటకుఖి 

సంపదాయమున విఐవ మేళముగా చెప్పుకున్నారు. ఇప్పటి వవ2వ మేళనుగు ఖరపహార్మపియ 

జన్యముగా దినిని చెప్పుకొనవలసియున్నది. వద నీ అను ప్రయోగము అక్యడక్కడ వచ్చు 

నని పూ ర్య్వాచార్యుల మతము, 

శీ _ (తి పుట 

ఏమిగల దిందు నెంత గాలంభై న 

పామరపు భోగ మాపదవంటి దరయ ॥పల్ల వి॥ 

కొండవంటిది యాస గోడ వంటిది తగులు 

బెండువంటిది లోని "ెద్దత నము 

పుండు వంటిది మేను పోలించినను మేడి 

పండు వంటిది సరన భాపమింతయును ! ॥ఏమ్॥ 

కంచువంటిది మనను కలిమి గల దింతయును 

మంచువంటిది రతి (భమత వంటిది 

మించువంటిడి రూపు మేలింతయును ముట్టు 

సెంచువంటిది దీని |సియమేమి (చాతి ! ॥ఏమి॥ 

ఆక వంటిదిజగ్మ మడవి వంటిది చింత 

పాకువంటిది కర బంధ మెల్ల 

యేకటను దిరువేంక శుళు దలచిన కోర్కి 

కాక సొఖ్యములున్న గని వంటి దరయ! | ఏమి! | 

అ: 1(8)--48 
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_6మ|పాపా|వపనీ।పాపా [| 

-ఏ -|మిగ ||ల=*|[దిందు |} 

re న నాననా. 

_రిమ|[పా పమ] రిగా! రీ సా |} 

-ఎం -|తకా - | ల౦-| వై న | 

న రో ల (కో క! x ర రే 

wa ts న 

రిమా[మావనిపా |పపమ|వా-- | 

ర్న ద [వంటి- - ||దర- |య-- ॥ 

ల హాని ప 

_ పని|సారీ గర ర] ర 6 1 

*కోం-[ డవు | టిదీ[యాస || 

_నిస|రీ 8 మ॥86గ/|(ర656 సా॥| 

- గో -|[డవం - |॥|టిది- [తగుల || 

అలసిన. జాల రానా కనన 

- పగ, రి న నిగసనిరీ] సీ నిపాపమ ॥| 

బెం-|డువం -|॥|టి- ది|లో--ని - | 

= పప|నీనని || సా-|[----॥ 

-పె=| ద్దతన || ము-| ----|| 

పగ కొసా[స్ నీ[నిపనీ | 

_-పుం-|డువం |॥|టిది | మె-ను ॥| 

rm నాలా అలం. కణ 

ఇ పని సానీ || పపని|పామా.॥। 

-పో-|లించి ॥నను-|మెడి ॥| 

¥ 
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--= రి [మామా [॥[వనిని|[పపమా || 

_--=పం [| డు వం ||| టిది-|[|సర ప || 

రిగ(|(68 సారి రి ని॥[సా=--॥| 

భా -|వమింగుత యు. |[|ను - = ॥|| ॥ఏమి॥ 
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అవతారిక : 

ఈ వదమునందు విరహోత్కంఠితనగు నాయికను అయ్యవారు అతి మనోజ్ఞ ముగా 
చితి|తించియున్నారు. ఇందలి వర్ణ నలు జతి మనోజ్ఞ ములై అయ్యవారు చెప్పుచున్న దృళ్య 

మును అన్తై కన్నులముందు నిలుపుచున్న చా యనునట్లున్నవి. ఈమె ర్యా(త్రియంతయు నాధుని 

రాకకై ఎదుకు చూచినది. కనుకనే తన చెలితో “ఉదయా।ది తెలుపాయె, వుడుగాజు కొలు 

వీడ, రాత్రి యంతయు నవ్వల ఎవ్వతె పసల కలరున్నవాడో గదవే! వేడియెన నాయుర 

ము_పై ముత్యాల సరములు చల్ల నాయె గదవే! శుక పికముల రొదలు తుమ్మెదగముల తరుము 

టలు మొదలాయె, నా కన్నులు మూతలు పడుచున్నవి. అడుగో పన్నీటి జలకములాడి, పచ్చ 

కప్పురము వొడలివై నలదుకొని, కొప్పున విరులు దురిమి (శ్రీ వేంక కేళ్వరుడు వేంచేయు 

చున్నాడు. ఇంక నా కన్నులు, మనను చల్ల బడగలవు గదె' అని చెప్పుకొనుచున్నది, 

పున్నమి చంద్రుడు పశ్చిమ దిశ యందును, ఉదయభానుడు తూర్పు డిళ యందును 
కానవచ్చుచుండగా అయ్యవారు వెంకట్నాది యందు ఎచటనో తాను విరహోత్కంంఠిత 

నొయిక మై దర్శించిన దృశ్యమ యీ సంకీర్తనమునందు కావచ్చును. చంద్రుడు, నక తములు, 

శుక్ర పికములు, తుమొదగములు, ముకుళించుచున్న కలువలు, వికసించుచున్న వెన్నెల, వేసంగి 

మొగ్గలు యివి యన్నియు వెంకటా ది యందలి వై భవములు అయ్యవారికి కవితా వస్తువులు, 

(శ్రీ వేంక శుళ్వరునికి సమర్చితనులై న _కైంకర్యములును దర్శించగలవారికి అన్నమయ్య 

కవితా సౌందర్యము దివ్య మెనది. చానిరుచి, మధుర మధురము! 

శీ. రుంపె 

ఉదయా ది 'తెలుపాయు నుడు రాజు కొలు పీడె 

అద నెజీగి రాడాయె నమ్మ నా విభుడు | 1పల్ల వి॥। 

చన్ను లె ముత్యాల సరులల జల నాయె 
య cn 4) 

కన్నులకు గప్పొదవె గాంత నా కిపుడు 

కన్నె కలువల జాతి కను మోడ్చినది ముద 

వెన్నెల వేనంగి మొగ్గ వికసించె గదవె! |ఉద।। 
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పువ్వుల లోపలి కురులు బుగులు కొనగా నెజునె 

దవ్వుల దుమ్మోదగ ములు తరమీ డాయగను 

రవ్వసేయ శుక పికము రాయడి కోర్వగ రాదు 

అవ్యల'నెవ్యతె వసల కలరున్న వాడో ! ఉద! 

పన్నీట జలక మార్చి పవ్చక[పము మె త్తి 

చెన్ను గంగౌవప్బున విగులు చెరువందురిమి 

ఎన్న ంగల తిరువేంకళుళుం డిడె ననుంగూడె 

కన్నుల మననునుం దనియం గరుణించెం గదవే! | ఉద।। 

శం: శీ 14 

-రిమ పా ప |॥నినిపమపాప ॥ 
ఉద యాది |] తె-లు-పాయె॥] 

See me 

_వని నఠరిగాఠీ,సాననిసాన ॥ 
-నుడురా. - జ |[కొలు-=వీ ౭2|| 

_పగరిన్ స [న నినిరీప్ నిపా ప మ ॥| 
= అద సనసెఆిగి || రా-- -డొ-- య = || 

పాద నిప[॥ సనిపమరిగ 6 |} 

నమా్యా--॥నా---విభుడు || 

నపగరిసనస|| ననిఫానీ న |ర8గగరిసా -|[ననివమరిగరి || స 
అధ -నెటిగి [రా- -డాయె || న- --మొా- ॥నా- - -విభుడు || - 

॥ఉద॥ 



మాలల. స కరన ప 

_ ర మాన||నినిపమ రిగ రి |॥-నరఠరిగరిసా|॥ సనిఫానీ స 

_ పన్ని ట|[|జలక -మా-ర్శ్చి || -పచ్చ--క || ప-ముమెత్తి |] 

పలాలను వలం నన న. 
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లన. 

లాల. స చాను 

_ ఫని సరి 1p గరిరీ రిసా|-రిగ రిసరిమ|॥|పాసననిపమపా॥। 

- చె-న్ను గం 1౧”. ఎప్పున || -విరులు-చెరు | వందు -రి - మి || 

_ఫని ఇ ఠీిఠి [6568 రీ 8|వనవరిగారీనన|॥ననిపానీన్ 

_ఎ-న్నంగ ల || తిరు వేంక || శు- -శుండి దె| న-నుంగూడె 

పగ రీ సా॥ 

క -న్నులు || 

rr ఉశత బయతయ టను ళనానాశనటుననున 

పమరి గరి స 

ణం - చెంగద వే 

rm అయానినుననా తలు. పాకం అనను. మడిచాను గో బుజాల, 

ననిపాని సా నపనిసరీ గ రీసనిపా |] 

= న నునుం|॥|ద-ని-యంగ = -రు | ర 

[| -రిమ పొ ప|| 
[| -ఉదయా ది || 
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అవతారిక ; 

వ్రదు జీవి రకరకములగు వేరు వేరు వర్ణ ములు, పొడవు, పొట్టి, సన్నము, లావు 

పరిమాణములు గలిగి వేర్వేరు విధములుగా వస్త్రములను కప్పుకొని సంచరించుచున్న దేగాని 

శ్రీ వేంక కేళ్వరుని ధ్యానించి తరించుటకు (ప్రయత్నించక కరగ్రమును చేనుగా పుణ్యపాపములను 

జల్లుకొని ఫలమును అనుభవించుచు కామ[కోధము లనుచుట్టములకు చాన్యము చేయుచు 

తిరుగు టయుదు గల బాధలను పోగొట్టుకొను శెలివిలేనిదై యున్నదని అన్నమయ్యవారు చెప్పు 

చున్నారు 

శీ _ ఆది 

ఎవ్యరి దలపడు ఎవ్యరి సొల్లడు 

నవ్వుల తెరువులె నడచి (బాణి ! పల్ల వి।। 

కలుషము బుణ్యము కర్శపు జెనను 

వెలయగ జీవుడు విత్తుచును 

కలిగిన నముఖదుఃఖములను గాబదెల 

కొలుచులు నించుక కుడిచి (వాణి! (1 ఎవ్వరీ:। 

చెడని (ప్రపంచము "ఇ శెదిదిలో ? 

నిడుపు గురుచలుగ నేసినది 

వడి చేవాములను వన్నెల వన్నెల 

గడనల చీరె కట్టి (బాణి! || ఎవ్వరి! 

కూరిమి గామ (కోధాదులు మతి 

చూరల గొనియుడి చుట్టములే 

గారవముల వేంకటపతి గొలువక 

చేరి కాపురము సేసీ (బాణి ! || ఎవ్వరి।। 

na 8 il (9 AQ 



11] 

ర్న 

161 

రీమమపపపమ|ర5రమపమ|మరిగ ర | 

ఎవ్యరి తలపడు!|ఎ -వ్యరి |వొ-ల్ల డు || 

నిన కి గరి ర నన|సనినధిఫ] నీసా |] 
న-వ్వులఅఆతరువుల|నడచిీ-| పాణి ॥| ॥ ఎవ్వరి॥ 

రీమమవపనిననిప వ|మషవపనివ ప మరీ! గరిరి స || 

ఎవ్వరి త-ల-పడు]| ఎ ---వ్య- రి|నొ-ల్లడు]॥] 

నిన రి గరిరి సన |ననినిఫ| నిసా॥। 
న-_వ్వుల తెరువుల|నడచీ-||పొణి॥ ॥ఎవ్యరి॥ 

మమ ప ప నినిప ప[మమప ప |నినివమ} 

క లుషముపు-ణ్యము|క -ర్రాపు!చే-నను॥] 

రిమపనిపమరిగరి న |రిరిమమ | పా=ఎ- || 

వెలయ-గ- జీ-వుడు[వి-త్తుచు |ను--|| 

పనిసారీగరీ రీ నస్ |,నినిన్ ని, నిపపమ ॥| 

క-_- లి గిననుఖదుఃు-|]ఖనులను!గా-ద ల || 

పద రీసనసన్నివమ|పమరిగ!రి రిసన|] 

కొలుఛుకనిం- చుక |కుడిచీ-|పా-ణి-॥| ॥ఎవ్యరి॥ 
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అవతారిక : 

“నివు రసికుడవు. రచనలు చేయ నేర్చినవాడవు. నీకు ఉపమానములు చెప్పెడి 
యంతటీవారమా! మా చెలి సోయగములు వర్ణించుటకు అర్హత కలవారమా! చిలుక వలుకులు, 

కోవిలపాటలు, జక్కావల బిగువులు, తుమ్మెదల గుంపులు, హంసల నడకలు, చాతకముల 

సొగసులు, ఇవి యన్నియు మా చెలియందు నిండియున్నవి. ఓ తిరువెంకశుళ్వరా ! ఈ పరి 

వారముతో ఆమె నీవైకి యుద్దమునకు వచ్చునని భయపడకుము” అని చెలులు తమ 
చ... 

నెచ్చెలి సౌందర్యమును సామికి వర్ణించి చెప్పుచున్నారు, 

(శీ _ ఆది 

రచనల నిన్నిట రసికుడవు 
యిచట విన్నపంబిదె సేనెదను ! ॥పల్ల వి॥ 

పలుకుల చిలుకల పాట కోవిలల 

పిలుచులుగా చెలి పెంచెనదే 

ఇ ఖుగకుమీ నీ వందుకు రమణుడ 

కల సవాజౌ;: యిది కసరులు గావు! ॥nరచన॥ 

చనుజక్కు వలను సతీ నరుల యలుల 

ఘనముగ మూకలు గట్టించె 
మొనలు చూపె మోపు గ క్లునని 

ననిచి వేసరకు నాథుడవు ! ॥రచన॥ 

నడపుల వాంసల నయన చాతకముల 

పడతి (శీ వేంకటపతి పొది” 

నిడువుల గూడుచు నిన్ను సోకించెనని 
జడియకుమీ నీ చనవులి మెరసి! 1రచన॥ 

శృం : 14.7 
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పపగరీసనాని వ|మవనిని|సా-- | 

రచనల నిన్నిట| రసికుడ|వు -- | 

ప నిననీనిప పమ|వనిపమ | 

యిచటవి-న్నపం- |విదెసే_ |నెద-ను |} రచన ॥ 

రిమమమపని పమ |రి మపనిపనురి|గరిరిస || 

పలుకు లచిలుక ల |[పాొ- --ట-కో]|-విలల || 

me rr Gor ne] Cn” Wann ననున 

ననిఫపఫనిన నరిగారిన| రిమపమ|[పా-- ॥ 

పి -లుచు-లుగా- -చెలి|వెం-చెన |చే-- ॥| 

మవనినిసాఠతిననీ,నఠరిగరిన|ఠీనినన || 

అలుగకుమీ నీ. - |వం- -దుకు| రమణుడ || 

ఓం సనిపపని మప|రిమపనిపమరీ!గరిసా 11. 

నవాజమెయిది!క -స-రు _-లు|1గా-వు || ఇరచన॥ ox 
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అవతారిక : 

భ్రిందు మవహారెె[దము భంయుంకరమునగు నరసింవోన్వామ్ రూవమును వర్టించుచు, 

సౌందర్య మంతయు రూపుగా నిలచినదా యనునట్లున్న అమ్మవారిని ఆ స్వామీ సన్నిధిని నిలిపి, 

యిరువురకును వేరు వేరు సామ్యములున్నను, విడూరముగా నున్నవారి పొత్తును మవోభకు 

లగు అన్నమయ్య చూచి, రాతన నంవోగము చేసి అశు వచ్చిన నీ భయంకర రూపమును: 

అప్పటి నీ యట్టహోనమును గని నా తల్లి బెదరినదో యెసోూ! లేక ఆమె మనసు నొస్పించు 

పలుకు లేవైన నీ వాడితివో యేమోనని నృసింహుడగు వేంకటనాధుని అవతారమును కొని 

యాడుచున్నారు. ఈ రచనను మధ్యమకాలమున పొడిన అందముగా నుండును, 

శ్రీ - ఆది 

వెరపు డెబుపు నీ వేగిరమే నీ 

వెతిగియయు నెబుగక యే మంటివో |! 

గోరపు రుధిరము గురియు గోళ్ళ నీ 

తోరమెన యా తొడ మీద 

గోరంటగోళ్ళ కోమలి నిలువగ 

ఈ రసమందక 'యేమంటివో ! ॥ వెరపు! 

నెత్తురు బెదవుల నీమొక మలరగ 

బి త్తరి వీజెపు బెదవులతో 

మ త్తకరి గమన మాటలాడగా 

ఎత్తిన మదమున శేమంటినో ! ॥ వెకపు॥ 

ఆనన కౌ(దము నట్ట హాసమున 

పూనిన నిను గని బొమ ముడితో 

లే నగవుల నదలిం పెడి సిరితో 

హీనాధికముల నేమంటివో ! ॥ వెరపు! 
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చెద వెద యూర్చుల ఢేగుల జందెపు 

టుదరముతో నీవుండుచును 

చెదరిన పయ్యెద చెరగు జారుసతి 

యెదురెదురను నీపమంటి వో! ॥ వెరవు॥ 

చింపి నెరుల నీ శిరను ముడుచు కొని 

కంపనుడిగి వేంక టపతివై 

లంపట మందుచు లత నతితో 

ఇంపులు నెరవుచు నేమంటివో ! 1 వెరపు॥ 

అ: 1] (2).2 

పపవమపవనిసా|నినరీణ (68 రీసా || 

వెరపు దెలుపు నీ | చవే-గర[|(మ-నీ 1 

నినిస న నినిపమ[మరిమా | -నిపా |! 

వెజి గీియునెఅగ క | ఏ -మం|-టివో || ॥ వెరపు! 

మానినిపపనిని | మమవ ని |ని మ || పప 

గో రవురుధిరము!గు రియగో|- ళ్లనీ - ॥ 

రిసపవప మరి గ రి] రి స రిమ|పా-- || 

తో-రమై- నయా-=|తొడమీ -| ద -- || 

మాపానిసాస నిస రీగ!రీరీననస్ 4 

గోరంట గోళ్ల|]కో-మలి |నిలువగ il 

॥ వెరపు॥ 
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అవతారిక ; 

ధ్ర్య్యకీ రనమునందు ఉదయా సమయములు వుడుగక జరుగుచున్న శే, ని(దలు 
మేలనుటలు మొదలగు దిన చర్యలు కూడ జరుగుచున్నవి. భూమివై సస్యములు అనునిత్యము 

పుట్టుచున్న న్లు 'జేహికి రోగములు పుట్టుచున్నవి. జీవులకు తిప్పటలతో గూడిన పనిపాట్లకు ఎట్లు 

అంతులేదో అశ్లు ఆశలు, కోరికలు వీటికి కూడ అంతు లేకున్నది. వెలుపలను, ఆతగిలోపలను 

వెలుగునున్న (శ్రీ, వేంకట విభుని శరణమును పొందిననే (బతుకులకు ఫలము, శాంతి, సుఖసంపదలు 

కలుగుచున్నవి. ఈ| బహ్మ్మోండము నందంతటను గల జీవకోటి ఇది తెలుసుకొనుట యొున్నడో”. 

నని అయ్యవారు ఆర్హితో చెప్పుచున్నారు. 

శ - ఆది 

అది (బహోశ్చ్రిండం విది పిండాండం 

బుదుటు జివులము వున్నారమిదివో ! ॥ప ల్లవి॥ 

ఉదయా సమయము లొనరిన వలెనే 

నిదురలు మేల్కను నియమములు 
కదిసి _తిసంధ్యా కాలంబు లవలె 

గుదిగొను దేహికి గుణ తయములు ! ॥అది॥ 

పుడమి సస్యములు పొదలిన వలెనే 

వెడలి రోగములున్నవివే 

ఉడుగని వెలుపటి వుద్యోగమువలె 

కొడిసా గడి మితి కోరికలు ! od 

వెలుపలగల శ్రీవేంక టవిభుడే 

కల డాతుములో ఘను డితజే 

చలమున నీతని శరణాగతియే 

ఫలమును భాగ్యము బహుసంపదలు |! 1 అది॥ 
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మమ పమ ర గ ర న|గి నని ఫ|] ని నిసా | 

అది(బ-హ్మాం-డం-]|వబిదిపిం- |డాం-డం |] 

ఫ్ ని నరిసనరి 8 రి మావా !|మని వని || 

బుదుటుజీ-వులము |వున్నా|రమిదివో॥ 

మమమా పన పమ।| ర మవమ|ర8గరిన॥| 

ఉదయా స్తమయము|లొన ర న|వలనే- || 

నిఫునీన రిగ రి నyరి మప ని [వా=-- || 

నిదురలు మే=ల్కను[నియమము |లు--॥| 

మమపప నిప నీ |,నిన్ రీ గ | 66న న్ || 

కది సి[తిసం-ధ్యా| కా-లం-|]|బులవలె || 

నిని న సనినిపప[|[నిపమ రి, గ రిసా || 

గుదిగొనుదె-హికి [గుణ -(త|యములు || 

॥1అది॥ 

॥అది॥ 
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అవతారిక : 

ర్రేవులకు కోవమువచ్చి అణగిన వెనుక నే శాంతము కలుగుచున్నది. ఆహారము తినిన 

తరువాత రుచులయందు విముఖత, సురతాంతమునందు వై_రాగ్యము, ధనమును వ్యయపరుప 

వలసినప్పుడు లోభత్వమును, వయసుమీరిన తరువాత వచ్చు విసుగు, సంసారమునందు బరువులు 

మోయుచున్నప్పుడు ఆశలు, పుట్టుచున్నవి. అన్నిటికి మూలమైన భగవంతుడగు ,శ్రీ వెంక కుళ్వ 

రుని యందు నమ్మిక కలిగియుండిన నాడు జీవుల కష్టములను |భమలను తొలగించి ఆతడే ఘన 

(బహాగ్రనందమగు ముక్తిని |వసాదించును గదా-యని అయ్య వారు చెప్పుచున్నారు. 

రాగ లక్షణము : 

కన్నడ గౌళ |పాచీనరాగము. ఇప్పటి వాడుక పకారము 22 వ మళమగు ఖరవార 

(పియజన్యము. మేళక ర్హల పుట్టు పూర్వో త్తరమునకు ముందే |[పచారమునకు వచ్చియున్న రక్తి 

రాగములలో కన్నడ గౌళ యొకటి. మేళకర్తలు యేర్పడిన పిదప ఇట్టి రాగములకు జనక 

రాగములు నిర్దయింపబడినట్లు తోచుచున్నది. ఇటీవలి వాగయ కారులు కూడ యీలరాగమునందు 

రచనలు చేసియున్నారు. 

కన్నడగౌళ _ రూపకం 

అప్పటప్పటి వేళల నన్నియు వివేకించి 

తప్పకుండా దె వమునే తలంచవోయి జీవుండా ! [పల వి॥ 

తక్కిన యాహారము తరువాతనే నిద 

వచ్చు సురతాంతమున వై రాగ్యము 

గచ్చుల క రా్టాంతమున గానవచ్చు నలు పెల్ల 

మెచ్చుల సత్యము కెనమిం చివుండు ధరగ్చము ! ॥అస్పటప్పటి॥ 

పసిడి వెచ్చించు నాడే పటును లోభములెల 
A) లం 

ముసలితనాన వచ్చు ఏను గెల్లను 

వెస సంసాకపువేళ నె యానలు పుట్టు 

ళ్ పాటా ను ( సం సుఖము |! అ శ వానంగి యిశ్షై నము పొంతనుండు నుఖము |! ॥అప్స టప్పటి॥ 
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కోపముదీరిన మీదకూడ వచ్చుశాంతము 
చేపట్టి భక్తి గలిగి చేరు మోకము 

యపొద్దు (శ్రీ వేంక శేశు 'నెడయక శరణంు 

కాపాడి యతండె యిచ్చు ఘన బహ్మ్మనందము ! ॥ అప్పటప్పటి 

అ : 2_241 

అనాను న్నా పాపల 

స నపామగ]]రిగమగమగా!సారి గమవ పమ} గసారిగ; 

అపృటప్పటి | వే-ళ ల = = 1] నన్నియు- -వి|| చే- కిం = ; 

రి గమాపా]!నివనినిసాకని ద వమాగ |॥ర5గమగ గసా 
తప్పకుండా || దై-వమునె | త లంచవోయి || జీ- - వుడా - 

॥ అప్పటవ 

నామ. స Pr. పుట్ల 

పవామా |॥[|గసరిగమా॥| ని నరిగమాపమ] గ నరిగ;ః 

రినమ- ద |కూ-డవచ్చు. - | శాం. -తవ 

ఫాను ననన 

సససానిధ | నిఫ నినిసా|సారిగమాపా॥|| ప నిననీదమ వ 

చేపట్టి భ_ఇకికలిగి -ఇచేరు- - మో|_- ---తవ 

నిప నిని సాగు నిన రగ మాగన | 

యె- పొద్దు, ॥ వే కశ - -శళు || 

నిన్ రీ గమాగన న] ననినిదదవనిసా || 

నెడయ - క శర || ణం-=* ---- చు] 

పనినరిగాన్ ని ॥నీనిదవపా॥ 

కా-పవా- - డీయ ||తడజడెయి-చ్చు॥| 

పనిననినిదదప ప మమగ || రగమాగగసా ॥ 
ఘ-న -బ- --వాై -- -|॥|నం- - దము]! ॥అప్పట 
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వతారిక్ర : 

ఛచ్ర్యపదమునందలి నాయిక విర హోత్కంఠిత, ముగ్గ! ఈమె తన విరవాతాపంబును 

ఎఅకును చెప్పుకొనజాలనంతటి బేల. ఈమె యవస్థలను చూచి “ఈమెకు విరహతాపంబు 

'వాగ్నివలె నధికముగానున్నది. జారుచున్న స్వేదబిందువులు ముత్యపుహారములవలె బరువు 

కి యున్నవి. మన కరపద్మములతో తుడిచి పుష్పబాణుని బాణములకు మనము మరికొంత 

వాదము చేయుచున్నా మేమో! ఈమెకు విభునితోడి యమభవపు జ్ఞూపకములను కొంత తెలియ 

్పున నుల్లాసముగా నుండగలదో యేమో ! నిట్టూర్పుల వేడిమిని చల్లార్చుటకు కలువపూవుల 

డలను కట్టరమాత్తి. ఈ మగువను మేలొల్సి వేదనను పాచ్చించుటకన్న మగతనిదురలో 

౦చిన నే మేలుగచా!” ఆని అలమేలు మంగా దేవికి పరిచర్యలు చేయుచు నఖులు తమలో తాము 

సృుకొనుచున్నారు. 

కన్నడ గౌళ __ రుంపె 

మణి సెన నొకకొంత మాటు గాదా 
yr 

శతటవ నూరక యేల తెలిపేరు నతులూ |! ॥ వల్లి పి॥ 

తరుణికిని విరవా సంతాపంబు దావాగ్ని 

ధరియి3చ చెమశు న దండ గాదా 

మరుని కార్ముక బాణమహిమ గడు నెబుగించె 

దుర దురన చేతులసే తుడిచేరు సతులు! 1మలి।। 

పొలితి కిపుడొకయింత పొద్దువొ కలు సేయ 

తలపోతయెన దరిదాపు గాదా 

వెలలేని సోయగపు విభుని చల్ల నిరూపు 

“పలచ మాటలనే మరపించేరు సతులు ! |; మఠ ॥।|। 

అలివేణి మేని విరహాగ్ని లొయ్యన పూడ 
నలరు నిట్లూరె ఏన యాస గాదా 

వలపెరిగి వేంక శేుశ్వరుడు గరుణించెనిదె 
కలువపూవుల బంతి గురు సతులు |! 1, మఖజ।। 

శం : A171 



ర 

“నిధపానీ;సన రి గమమ॥ 
_తెలు వనూ1।1రక యే- - ల || 

పని నినిదదపమ।గమగగసా-॥ 

3శ-_ లి. వపే-.-రు!స-తు- లు- ॥ 

RE కనన an] అణ “జ వు 

ఎ రిగమమమ।గమపమ గస ॥। 

తరు ణికి ని ఏ = రవాసం = || 

లు. న పంక యాడావాడాననాలన 

_6గమామ।పాన్ని ని దదపమ ॥| 

జధరియించ ।| చెమ=* మై ---న ॥ 

రగ మపమగనస। రిగమాపా-॥| 

దం- ౨౨౨౨ -డ[గా*- - దా-॥! 

నిద సమవపని। సీ స రీ గ మగ 

- మరుని -శా-1ర్ముక బొ - - = €3 || 

మర ॥ 
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నిన్ రీ గమవు।|గ గ సాస్ ॥ 

మహిమగడు । నెలలు గొం చె (1 

_ 5గమవమగసా ।నిదపానినన్ || 

-దురదు-ర-= న |చే. _-తుల నె ॥।; 

bomen 

నీ్నినిదదవపమమగ।రిగమగగసా ||; 

తు_డి-చే.- ఆరు. !|!సఒ.తు -లు= ॥ ముల ॥ 
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అవతారిక ; 

ధ్రపదమునందలి నాయిక ఖండిత, స్వీయ! మానవతియగు ఈమె నాధుడగు 
శ్రీవేంక శుళ్వరుని చేతలు శెలిసియు ఎంతో ఓరిమిని చూపుచు “స్వామీ! తమరు చేయుపనులు 
వారు, వీరు చెప్పుటలు వినుటగాక తమ చేతలకు నేను మానువగలనా! నా కన్నులతో 
చూచినవిమైనను కాదని మిమ్మడుగగలనా ! పచ్చిగా మీరు చెయుపనులు నచ్చినను నచ్చ 
కున్నను మీమ్ము కనుబొమల జంకించగలనా ! తమరు నా వద్ద చూపు నయగారములకు 

'నేనేమమకొనినను మిమ్ములను మెచ్చకుండ నుండగలనా! తమరు దయతో నన్ను కౌగిలించి 
నప్పుడు ఆనందించుటగాక ఏమి చేయగలను? అని అలమేలు మంగాచెవి (శ్రీ వేంక ుళ్వరునకు 
విన్న వించుకొనుచున్నది. 

రాగ లకతణము : 

ఈ రాగము 22వ మేళమగు ఖరహర [పియజన్యము. నినగమపా।దాపమ 

గ రిస ని: అనునవి ఆరోవా ణావరోవాణములు. నగమపనిస | ననిదపమగరిస అను 

ఆరోవా ణావవోవాణములతో అ భీరియను రాగము వేరొకటికలదు. ఈ రాగస్వరముల యందలి 

కర్నాటక యాసను మార్చి పొడినచో హిందుస్థానీ సంగీత పద్దతి యందలి భీంప్లాసి యగు 
చున్నది. 

కర్నాటక దేవగాంధారి _. రుం సి 

అతి రాజసపు దొరవై న నిన్నును 

సతమెన నే నిన్లు సాధించవచ్చునా ! ॥పల వి। 
ap) 

వెడగు నీ సుద్దులెల్ల పీనుల వినుటగాక 

నొడిగి నిన్నవి నే మానుపవచ్చునా 

కడగిన చేతలెల్లి కన్నుల జూచుటగాక 

అడచి నీతో నౌ గా దనవచ్చునా ! ॥ అతి॥ 

పచ్చినీ గుణములకు పరిణామించుటగాక 

కెచ్చుశేగి బొమ్మల జంకించవచ్చునా 

తచ్చిన నీ యెమె్మిలకు దలవంచు కొంటగాక 

వెచ్ళమని నిన్ను మెచ్చకుండ వచ్చునా ! అతి! 
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దక్కిన నీ కాగిటను తనివి నొందుటగాక 

చక్కని నిన్ను నే గొనరవచ్చునా 
అక్కున (శ్రీ చేంక కళ అలమేలు మంగ నేను 

యెక్కువ సీరతులివి యెంచవచ్చునా ! ॥ అతీ॥ 

శం : 15-15 

ధఫపానిసా॥-నగరీసా-ని॥ సగమా = || 

- పుదొర || -వై-నని--|న్ను-ను -॥|॥| 

క x cD ౮ రష్ 

డగ "23! 

మనము నను ననా శనినానిము. SRD TEE Gee 

_ గమపావ[|నిదదపమామ | - గమపామ[|గరి స సీ || 

_సనసతమెన | నే-- ని బె] =-సా- దించ [|వ-మృనా || ॥అతి॥ 
ఇ... (A) 

_మమమమా!గ రి సాని|]-నిఫని సస|గ గ మామ | 
-వెడగునీ |నుదు తెల || -వీ-నులవి|నుశుగా క ॥ 

© ౧ 

గ రిసన్రీ|[న గమా-|]- వ నిసాస్నినీ|నిదదప షప మపా॥| 
-నొడగిని]న్నవి నే -|॥|-మా-నుప--1వ- - -చ్చు- నా 

_పనినగా[,[మామగగరిరి సా] 
_-కడగిన | చేత -లె- -ల్లి ॥ 

_న ని సాగ 85 నన్ నిరిననిదదాప॥।। 

_ కన్ను ల జూ- --|చు-ట-గా- -క॥| 

_పనిసానివకి, నిన్ గ ఠీ రీ నసనినిద |! 
_అడచినీ_-_- | తో- -- సౌ - ౨ = - = || 

పనిసాననినిదదప[|పమమగమా గరిరిన ॥ 
_# 
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ఈ; కీర,నమునందు “వెలుగునకు తగినంతే చీకటి కనబడుచున్నది. దేహభారులకు 

జాషధములకు తగినంత యపథ్యములే కనబడుచున్నవి. చాకిరిచేసెడి జీవుల చాకిరులకు వారి 

జీతములకు సరి. కర్మములు వాని యనుభవములు. పుట్టుటలు గిట్టుటలు యివి యన్నియు నొక 

చానికొకటి సరిగానే యున్నవి. ఈ మాయా మోహములన్నియు ఓ అచ్యుతుడా! నీ కల్పితములు: 

ఇవి యెట్లు _మాన్నుకొనవచ్చును, ఇలవై కుంఠమగు _వెంకటగిరియందు వెలసిన 

(శ్రీ వెకశుశ్వరా, నీ కృప గలిగిన మాకివియన్నియు నుండవుగదా 1” అని అయ్యవారు 

(శ్రీ వేంకటరమణునితో ముచ్చటించుకొనుచున్నారు. 

కర్నాటక దేవగాంధారి _ ఆది 

మాయా మోహాము మానదిది 

(శ్రీ యచ్యుత నీ చిత్తమే కలది! ॥పల విః 

యెంత వెలుగునకు నంతే చీకటి 

చెంత సంపదకు నంతాపద 

అంతటా నౌవధ మపధ్యమును సరి 

వింతే మిగిలెను వేసే కలది ! ॥మాయా॥ 

చేసిన కూలికి జీతమునకు నరి 

పూసిన కర్ణరభోగము సరి 

వానుల జన్మము వడి మరణము సరి 

ఆసల మిగిలిన దలపే కలది! ॥మాయా॥ 

మొలచిన దేహాము ముదియుటకును సరి 

తలచిన దై వము తనలోను 

యిలలో (శ్రీ వెంక లేళ నీ కరుణ 

గధిగిన మా శెల్ల ఘనతే కలది ! [మాయా॥ 

అ; 9-277 
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అల క మాతను. పసల స. res కలా wee యు TE కనులను WENT See శల లకు 

= గమాపా._ మనిపమగ ర |ని సమగగరిరీ!సా--॥ 

-మా-యా-_మో-.-వాము|!మా---న-ది]దీ --॥| 

మగగరిరిననని || 

క ౨ల =-ది=ఎ = - || 61మూయా॥ 

మను చపాన నాన. వనముల స ల నను పలల పల. a ల eo Je ee | తు అ అబల. నట 

_- ససానసనసారిననిరఫవ|- వనసీనగా!గమపామమ ॥| 

ఎంత వెలుగు. నకు -|[|-నం-తే.-|,చి-.- - కటి ॥ 

- ప పవపపాపపమ।॥ పనినరీనిసాని[నిదదాపా॥ 
= యంతసంపదకు!అం.- -తా- -]|--ప ద || 

డా మనము. మటు లలాలుఖుల నుల ననన 

_పనీనగామాగరీ!నిసారీస్!నిదపానిస్ ॥ 

_-అం-తటానాషధ|మపథ్య-|1ము-నుసరి ॥ 

సా అజ కాల అణ గారా 

నిదనిదదప దప|వమపమమగగరి॥] 

వే_.-న_ము-|[క-ల-ది---|] ॥మాయా॥ 
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అవతారిక : 

ఈ క రనమునందు “కొండలవంటి పాపములను, సము దములవంటి జనన మర 

లను పోగొట్టి జీవులకు శాశగ్గతాన౧ద సౌఖ్యములను (పసాదించునది హారినామ సర 

కలియుగ వైకుంఠమగు తిరుమల యందు వెలసిన శ్ర వేంకటనాధుని నమ్ముము. వ 

ధృవాదులు యీ హరిని నమితా మోకపద మందినారు నుమా” అని అయ్యవారు ఆత, 

చేసికొనుచు పొడుకొచున్నారు. 

కర్నాటక దేవగాంధారి - ఆది 

ఇందుకు ధృవాదు లిటు సాథీ. 

చెంది నమ్మవో జీవుడ నీవు! ॥పల్ల వి॥ 

కొండలవంటివి ఘోరపాపములు 

ఖండించుశు వారి ఘన నామజపము 

నిందించును మతి నిత్యానందము | 

పండించునపుడె పరము పదంబు ! ॥ఇ్షందు॥ 

జలధులవంటివి జనన బంధములు 

తొలగించును వారితూరిన భ_క్తిది 
వలిగించును ఘన విజ్ఞానంబులు 

చెలగించును బహు సిరిసంపదలు ! ॥1ఇందు॥ 

తోవరాని బహు దుఃఖము లణచును 

(శ్రీ వేంకటసతి జేరిన శరణము 

పావనంబుగా బచరించు గుణము 

వె వసనమగు లోకము లెల్లాను ! 1ఇ0దు॥ 

౪: 11 (1)—119§ 
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పమ పప ని దా ప|మగమా!|పా--॥l 

ఇం-దుకుధ్భ వాదు!|లిటుసా|తీ--॥ 

మాగగరి రి రి న]yసనిన స]|గగమా |! 

చెం దిన -మ్మవో-|జీ-వుడ।|నీ _వు॥] 

ప మపని నిదదప| పమపప (నిద ద 

కొం -డలవం-టివి[ఘో- రపా|-పములు | 

పమప పని నిస న నిన గ] 
ఖం -డిం-చునుహ రి |ఘన | 

స 

నా _ 

న్నిన్ న గగ మమ॥|మగమగ | ర56నన న్ | 

నిం-డిం-చునుమతి | ని-త్యా-|నం-దము || 

నినిన్నిని దద వ; ప[పమ 

వం-డిం-చునపుడె|[వర 

1ఇ౨దు॥ 

1ఇందు॥ 



అవతారిక ; 

జ్రందు ఆయా స్టలములయందు సుగంధ పరిమళ భరితములై న పునుగు, జవ్వాది, 

కుంకుమ, కస్తూరి, కర్వ్నూరము, పూవులు, పన్నీరు, గంధము మొదలగువానితో జలకము 

లాడుచు దివ్యదఎపతులగు (శ్రీవేంక శుళ్వరుడు అలమేలు మంగలు వసంత కాలమున నెట్లు 

క్రీడించుచున్నారో అయ్యవారు మనోజ్ఞ ముగా వర్ణించుచున్నారు. 

రాగ లశీణము ; 

హిందోళ (పాబీనరాగము. కావ్య] పసిద్దము. ఈ రాగమును చతుళృతి ధై వతముతో 

పాడుట శే|తజ్ఞ ని పదమునందు గోచరించును. వెంకటమఖి సం|ప్రదాయమున దీనిని శుద్ద 

ధె వతముతో నే చెప్పియున్నారు. కాని చతుళ్ళతి ధై వతముతో పాడెడి |పాచీన పద్దతి ఇంకను 
అక్కు డక్కడ వాడుక యందున్నది. ఇందుకు ఉదాహరణ శ్రీ) క్యాగరాజస్వామివారి మనసు 

లోని మర్మము అను కీర్తన. అన్నమయ్యవారి కీర్తనలను కూడ చతుశళృతి రై వతముతో 

కూడిన హిందోళయంచె స్వరవరచడమెనది. ఇది యిప్పటి వాడుక (పకారము వ0వ మేళమగు 

భె రవి జన్యముగానున్నది. కాని కొందరు ిలీవ మేళమగు ఖరహార (ప్రియజన్యముగా కూడ 

పాడుచుందురు. 

హిందోళ __ ఆది 

వనితకు బతికిదె వసంతము 

దిన దినము నమ తిరుమల మీద! ॥పల్ల వి॥ 

పుప్పొడి వసంతము పొనగె రమణునికి 
కప్పుర వసంతము కాంతకును 

కౌ ప్పెరల నెదురుగ గుంకుమ పన్నీరు నించి 

కుప్పెల జల్లు లాజేరు కో నేటికాడ ! ॥వనిత | 

జవ్వాది వసంతము చతురుడు చా కొనె 

పువ్వుల వసంతము పొెలతికిదె 

రవ్వగా బంధ్ర వై రానులు వోనుక 

నవ్వుతా వేటులా జేరు నడ్డిమిచింధాడ్ల ! |వ్లనిశ్ర॥ 
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గందపు వసంతము గడు (శ్రీ వెంకటపతి 

అందె కస్తూరి వసంత్ర మల మేల్టుంగ 

చిందుచు దట్టు పుణుగు చిమ్ముచు గూడా జేరు 

సందడి సమరతుల సంపెంగ కాడ! 

శృం: 26-49 

సీననిదనినిదమ|గమాగ!సా--॥ 

వనితకుపతికి దె[వసంత|ము--|॥ 

నిననిధనిస సని నమగమ|మనిదని |] 
దినదినమునమళ3|త8రుమల|మీ-ద-॥ 

దాని దమమామ|గామగనగ|మా-- || 
పుప్పొడివసనం త |ము----|- == || 

గమదగమగసా|నీననిదని,సా--॥ 
పొస గ౧రమణుని | కీ. - -- |---|! 

ఛానిర్గనిసాన్గి]| సగనసనగ|మా--॥ 
ర్త ప్పృర వసంత|ము=* == | - == ||| 

గ మదనిసనిదమ[|[గమగగ|సా-- || 

కాం- = తకు -- = |[ను- -- | - ౨౨|| 

మగ మదమదని ద|నీసీనిదని|సా--|| 

కొ". ప్పెైరల నెదురు]!గా--- -|1- --॥ 

నగ మగగానీని,నవీగ్మగ(|గాసా॥ 
లో _ a యు ఎనో = (వ జ్ ah Cena.) 

॥వనిత॥ 

వనిత ॥ 
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సాగ సనీసీని|[చానిద|[మా--॥ 

కు ఎఅలజల్లు-|లాడే-| రు --|॥| 

గమ వ a గా.నసనగా|మా--|]గమదని || 

- నే-టిశకా।| డా--[|[ == --I 1వనీత॥ 



అవతారిక : 

*“ "అళులగు (వాణులు నిన్నెణుగక అటమటించుచున్నారు వీరికి నిను పొందెడి 

గతి బోధింపవే. వీరు కలలో పొందిన నుఖముల వంటివే యిలలో పొందుచున్నామని తెలివి లేక 

యున్నారు. తినుట, |తాగుట, తిరుగుట యందలి మమకారముచే సత్యమును మఅచుచున్నారు. 

నిన్నటి ఆవోరపురుచుల అనుభవముల తీపులుగాక నేటి ఆహారమునందును అనుభవమునందును 

కొ_త్తయేని కలుగును? అడి తెలుసుకొన లేరు. ఇట్టి యీ జీవులకు తెలివి దెలిపి యుద్దరింపవే” 

అని పరమాత్ముడగు (శ్రీ) వేంక కేళ్వరుని అన్నమయ్యవారు [పార్థించుచున్నారు. 

హిందోళ _ ఆది 

కరుణించే నిజగతి బోధించవేె 

వారినిన్ను గొలువక యలనీ వాణి! ॥వల్ల వి॥ 
ఉలి, 

కలలో నింతులు గలసి నట్ల స 

వెలిగాంతల తోడి వేడుకలు 

లలి నిందుకుగా లఅంవటములబడి 

పలుమారు నూరక బడలీ (బాణి! ॥కరు॥ 

నిన్నటి యాహాోర నిజరుచి వలెనే 

అన్నువ నిష్పటి యావహోరము 
యెన్న నిందుకే యిడుమల బొరలుచు 

కన్న గతుల గడు గలగీ బాణి ! 1కరు॥ 

పరునము సోకిన బంగారమువలె 

పరమ భాగవత పట్టములు 

అరయగ (శ్రీ వేంకటాధిప నీ కృప 

యిరవుగ గని తుద కెక్కీ బాణి ! ॥కరు॥ 
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నినిసాని నిదద|మమచా|మామగ || 

కరుణించ వెనిజ]| గ తి బో|ధిం చ వె]! 

గగమమ గగ సనప|గ గమా|దమదా॥! 

వారినిన్నుగొలువక]|యల నీ ||పా- ణీ ॥| 

దని నీ నిద ద ద|మమదమ|-గమా || 

కలలోనిం-తుల|[గలసిన|-ట్లనే || 

గగమాగగ పని]నిసగగ]|మా--॥ 

వెలిగాంతలతో- | వే-డుక| లు --॥| 

మగమాదదమా। దమదద।| నినిసస్ || 

లలి నిందుకుగా|లం- పట|ముల సడి || 

నిన గ వగావ్న|నినిదద। నీసా॥ 

పలుమారునూరక [| బడలీ- | 1పాణి || 

1కరుణించ వః 

1కరుణిందవ॥ 
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అవతారిక . 

ఛ్రకా పదమునందు నాయిక ముగ్గ. ఈమెకు చెలి “ఏమమ్మా, వివరించి చెప్పరాని 
వెన్ని యో విషయములు సతీపతుల మధ్య నడచుచుండును. వీనిని రచ్చల కెక్కునట్లు రవ్వ 
చేనుకొందురా ? పలుకులాడుకొను చున్నచో |పియములు పుట్టును. వలపులున్న చోటనే 
యానలు పుట్టును. నవ్వులలో నే సిగ్గులు నిలుచును. పిలుపులు కలిగిననే [పసియములు నిండును., 
నీ కులుకులతో పతిని కౌసర రాదు. చనవులున్నచోటనే సరసములు నిండియుండును. వయనుల 
లోనివే వింత సుఖములు, మననులలో నే మచ్చికలు నిండియుండును. నమ్మికలు వున్ననే వొడ 
బాట్లు విధములు ఇంక పతిని మేల వొరవులు ఇళ్లు వే! నెమ్మడిని నీ స్వామి నిమ్నుగూడె, 

ఆతనిని గోళ్ళ చిమ్మకు వ” అని బుజ్జగించి ఆమెకు బుద్దులు చెప్పుచున్నది. 

రాగ లతణము : 

రీతి గౌళ ఒకప్పుడు 20వ మేళక రగా భావింవబడుచుండెడిది. కాని వక సంపూర్ణ మగు 
దినిని తరువాతి కాలమున మేళముగా భావింపక 2ిలివ మేళమగు ఖరవార (పియజన్యములలో 
నొకటిగా వాడుకయందు (పచారమునకు తచ్చియున్నారు. ఘనరాగ ఉ_తర పంచకమునందు 

గల రాగములలోనిది యొకటి. ఇ:దు సక్ళత్తుగా శుద్ద ధై వతమును పలికించెడి నం|పదాయ 
మున్న దటగాని ఇప్పుడు వాడుక యందిది కనబడదు. తాళ్ళపాకవాశరే యీ రాగమునందు 
శృంగా రపదములు చెప్పియున్నారు. తరువాతి పదక _రృలెవ్వరును యీ రాగమునందు పదములు 

చెప్పినట్లు లేదు. 

ఆరోవాణ : సగరిగమనినివ 

అవరోవాణ ; సనిదపదనిదమగరిన |; 

రీతిగౌళ _ (తివుట 

విచ్చి చెప్ప రాదు వింతలు యీ భావాలు 

రచ*ఇల కెకె),_ను అంత రవంసేయ నేటికి! ప చల్ గై అం వని టికి |1పల్ల వి।। 

వలపులలోనివె వడిగొన్న యానలెల్ల 

నెలవులలోని వే సిగ్గులెల్లాను 

పిలుపులలోని వే (పియములు గల వెల్లా 
టట nm సారీ. వీ ల అలాటి 1 
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చనవులలోని వే సరసము లెల్లాను 

ననుపులలోని వే నయములెల్లా 

మననులలోనివే మచ్చికలు గల వెల్లా 
వొనర నింకా సేలే వొరసేవు పతిని! విచ్చి! 

నమ్మికలలోనివే నానాటి వొడబాటు (ట్లు) 

వుమ్మడి వయనులోనే వొద్దిక అెల్లా 

నెమ్మది గూడె నతడు నిన్ను నిళ్తై బుజ్జగించి 

చిమ్మకువే గోళ్ళను (శ్రీ వేంకటపతినీ ! 11విచ్చి॥ 

కళ్ళం: 27_108 

Wom rere టను 

_-పపానిదను॥॥ గరీసాసా॥-- నిసారిసనిరపా॥ 
-=విచ్చిచె- - ॥ప్పృ-రాదు॥1-.-వింత --లు- = ॥| 

నీ-సాగా। మా 

ఈ -భావా || లు 

Pr ననినానానన a] 
a లం. మల. పనన. 

--దనిసారిసీనిదనూ॥ గమపమమగరీ సా 

-=వి-చ్చి- - -- చె 1ప్ప---రా--దు ॥ 

లావాలా కన. as Min a! 

- నిసగరిసానిదధ ఫా || 

=-విం _* త. = లుఎ ౨ || 

నీఎ సాగా[॥మానిసాగా [మామ గమావమగ ౦ Y 

ఈ-భావాగ॥లురచ్చుల॥కెస్కె.- నుఅం- -- ॥ 

గాద నిసాసా॥ 

త ర-మవ్వ సే || 

వనినననినినునిలా 

సారిసనిదమామాసమగరిగా |; మా 
య----ఎ*ఎసే----టి 11కి ॥విచ్చి॥ 
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సనసాసా॥న్గినిఫనీసా॥n--నినగామా॥ మగరీగరిసా॥ 
వల పు ల ॥లో.- నివే | --వడిగొ న్న ॥యా-నలె-లఅ ॥ 

వి 

ననగ రిగా॥మపాపముగరిగా॥ 
సెలవుల - ॥లో-_-ని._.--వే॥! 

మగరి।సాననిసా*-॥| 

నిదనిదమమాపమగరి |; ని సమగ రీగామా॥ 
పిలుపు-- ల----॥1లో._- -ఎ నవి వే) 

నివనీ సొ 11 

(పియములు ॥! 

మాపమగరిగమనినిసా।;_--నినగణగఠరిగావీమ ;| 
ల ----వె-- -ల్లా॥[--కులికి-కులి- ॥ 

గరిగరిసాసా ॥। 

కి. _- ఎయే లే || 

mm am దనిసారిసీనిదమా॥గరినినగరిగామా॥ 
కొన రే _--- వు ॥ప-తి.._-=-ని ॥ 1వీ చ్చి! 
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అవతారిక ; 

ధ్ర పదమునందలి నాయిక రూపగర్విత స్వాధీనపతిక. ఈమె చేతలకు పొలయలుకలు 
నటించుచున్న నాయకుడగు (శ్రీ) వేంకటరమణునితో చెలులు “చందునియందు మచ్చకలదు 

గాని వెన్నెలలయందు అది కానరాదుగదా, కొలని యంది కలువల "రేకులు కొనలుదేరి 

యుండును గాని తావులయందు కోనలు లేవుగదా. నారికేళపు కాయ పెన యెంత కఠినముగా 

నుండినను లోన నట్టుండదుగదా ! అశ్లే |వవహించుచున్న నీటిని రెండుగా దునుముటకు ఎవరి 
కన వళమా. ఆశలమోమున కోపములు శేగిన మా చెలిని గొంకక ఏలుకోవయ్యా ! ఆమెకు 
మననునందు కోవములేదు. ఆమె చూపులు వాడిగానుండినను కలువల పరిమళమువలె చల్ల నె 

నవ్వులు చిందుచున్న వినుమా! మెత్తనిదగు మాచెలి గుణము కఠినము గాదునుమా 1” అని 
నచ్చచెప్పుచు లాలించు చున్నట్లు అయ్యవారు చెప్పుచున్నారు, 

రీతి గౌళ _ (తిపుట 

నీటి నడు మడచితె నేడు రెండెనా 

యేటికింక గొంశేవు యింతి ఊకేవయ్యాా ! 1పల్ల వి।। 

వాసుల జందురులోనె వడిగందు గద్దుగాక 

కాసే వెన్నెలలోన గందు గలదా 

ఆసల మోమున గోపమటు నీవై జల్లెగాక 

యీ సతికి మతిగోప మింతయిన నున్న డా! నీటి! 

కొలనిలో కలువల కొట్టగొన వాడివాక 

అలరు బరిముళను లపియూ వాడె 

సొలసి చూచిన యింతి చూపుల వాడిగాక 

నలువఎక గనులలో నవ్వులూవాడా ! | సీటి|) 

అంది నాకళపు గాయకు ది నె గట్టి గాక 

కందువలోనూ నై గట్టియయ్య్యీినా 

పొందిన (శ్రీ వెంక శుళ పొలతి వె గుటుగార 
యా ర 

గొందినె కూడిన యింతి గుణము క్షరినమా'! 1,సిటి|। 

శృం $ 15-75 
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-_వనిసొనిద |[మగమాపమమగరీసా |! 
--నీ_ టినడు |॥[మ-డ --చి-- శే] 

౨న గరిగమ |॥పానిపమావమగరిరిగరీసా | 
_-- నేడు - రెం- | జెఎ- ౨ ౨-౨ -న- == || 

జారినా ఇనా, 

_ -నివనీసా|[నినగరి గామా ॥ 

= -ఏ _-టికిం ||క ---గొంతే || 

అనాలి కాలని. 

మాదనిసారిసననిదమాపమగరి ॥ సారినన్సినసగరిగ మ | పా - 
వుయిం- తి---- వే ---=-|॥|[కోఎ ఎ = -వ=- - || య్య - 

॥నీటీ॥ 

నమ అనను. కు మారాక! wr 

-_-= పషపాపా!]ని సనిదమామాగ రి 

_.- వాను ల |చం-దు- - రులో-॥| 

ఆలు. నా దాం క 

em Tre 

గానిన గ రగా ॥గమపానిపమాూాపవమమగరీరిస || 

నెవడిగం-దు[]గ-ద్దు-- - --గా--క-|॥| 

సానిఫనీసా[] ని సగరి గ గమా ॥ 

కాసే వె ॥న్నె-ల-లో - న || 

న! 

__ గమదనిసారిన నిదనిద[|]మాపమగరిగమషపా._ |} 
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_ని న గరీగాగుసమగరిగరీసాసా ॥ 

ఎమటు నీ=* పె |జ- లే---గాక ॥ 
అ ౧౧ 

_ నినగరీసా॥ నిసనిపని నిసా! 
_యీ-సతి కి [మ -తి-కో- వ || 

YR RRR 

MT wae MRR TOE SETTER 

_ దనిసారీ సీనిదమాపమగరి]]ని నస గ రిగామా | 

మిం తయి- == న = --=|(ను -న్న_.చా- || 'నీటి॥ 
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అవతారిక : 

ఈ; పదము నందతి నాయిక (పౌఢ, స్వాధీన పతిక. రూపగర్విత, ఈమె. చేతలను 

చూచి నీ చింత లన్ని యును శ్రీరినవి. ఇంకను పంతపు మాటలాడి యాతనిని జడిపించెద వెల? 

ఇంత చనవు నాతనికి యిచ్చి యిప్పుడు కన్నులెట్ల జెసి చూచెదలేల ? నీవు అన్ని టనతనికిలోనె 

యివ్పుడు అడ్డగింప జూచెదవేల ? ఉడుకు నిట్టూర్పులు విడువకుము. (శ్రీ వేంక శుళశ్వరుడు 

ఏడువక నిన్ను గూడినప్పుడు నీ జగ పావనమైనది. చాలునమ్మా్మ ! ఇట్టిపనులు కట్టి పెట్టి 

నిన్నేలిన వానిని ఆనందింప జేయును. ఆశడు నీ యింటికి వచ్చియున్నాడు' అని చెలులు అమ్మ 

వారిని మందలించు చున్నట్లు అన్నమయ్య వారు చెప్పుచున్నారు. కనులతో మాట్లాడ గల్లిన 

కాంతయేమో యీమె! 

రీకిగౌళ _ ఆది 

చాలునమ్మ యిక నేమి నుగతి గాదు 

యేలిన వాడిదె వచ్చి యిలటనున్న మీదను ! ॥ప ల్రవి॥ 

పంతపు నీ మాటలకు వని లేదు ఆతనితో 

చింత దీర కడు వలచిన మీద 

కొంత గొంత కన్నులనే కోపగించ బనిలేదు 

ఇం తేసి చనవు నీవిచ్చి నందు మీదను! 11 చాలు!। 

కన్నుల దప్పక చూచి కాతాళించ బని లేదు 

అన్నిటా నాతనికి లోనై న మీద 

సన్నల జంకిచాతని సాధించ బనిలేదు 

యిన్నేసి నోములు నోమి ఇయ్య కొన్న మీదను ! 1[చాలు।। 

వుడుకు నిట్టూరుపుఅ నుస్సురన బని లేదు 

బడి బడి నాతనితో బై కొన్న మీద 

రెడయక శ) వేంక శుళుడితడే కూడ 

జడియగ బని లేదు సత మెన కీదను |! చాలు}! 

శ్ళం: 22.879 



ర్న 

191 

పపానిదదమ।| మగగరి[గామా ॥| 

ఛాలున-మ్మ -|[యి-క -]నే మి || 

గమపామాగర8|రగారిసా[(గరిగమ॥ 
సం- గ తి గా-|---డు]|]----Il 

న సాసాసా[నీఫా[(నీసా॥ 
యే లి నవా!|డి దె | వచ్చి ॥| 

ననా. 

న నిసాగరి గా[మాపమమగరి[గామా॥ 

యిం- టను-న్న]|మీ-----]|ద ను |] 

ని నిసానిద ద మ|గమపని|దామా |] 
చా-లున-మ్మ -|[యి-క-|నేమి | 

మమమాగరిరిగారి, సన్సినిఫ| నీ సా॥ 

వుడు కు ని----|టూూ*---[ర్చుల || 
ర 

టపాను కతత వరంలా. అనననవననునన 

నిసాసాగరినని[సాగ6|మామా॥| 

వున్సుర --న-|ఐని-| లే దు || 

పపపానిదదమగమ।|పాపమ[॥ గరిరిస ॥| 

డి వడిప--డి-నా- | తని -|1ళతో-- -॥| 

నిసా గ రగమ|పా--| ---- || 

చెకౌన్న -మీ-| ద--| --==|| 

పనిదామానిని|[సాని ప[నీసా ॥| 

౪ఎడయ క [శీ-| - వెం-| - క || 

॥పేలు॥ 

అకడ దాటాడు కులం... 3 

ల న 
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నినసాగరిసా| నివపనీ।సా--|॥ 

శుకుడిత డే [కూ--| జ2--|| 

ననిసాగ 8 సానినినీ,పానిని[సా--॥| 

జడియ --గప--|నిలే-|దు--॥ 

స నీదపదనిద।|(మాగరి | గామా |! 

సత మె-న-మీ-|దను.|- - || ౪చాలు॥ 
రా 
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అవతారిక : 

ఛ్రకీ ర్తనము నందు “కన్నులు, దృశ్యముల యందలి మంచి చెడ్డలను గమనించక యే 
చూచు చున్నవి. మనను మంచి చెడ్డల నెఖుగకయే విషయ సుఖముల వెంట పరుగు లిడు 

చున్నది. కాయపు సుఖములు కలుగుచునే యున్నవి. చరా చరమయిన |పపంచ మంతయు నీవే 
యని శేజేయు సర్వ కర్మల శుభా శుభ ఫలంబులు స్ యర్సితములను భావము నియ్యగచే! 

ఓహారీ, (శ్రీ వేంకటనాధా 1!” అని అయ్యవారు స్వామికి విన్నవించు చున్నారు. 

రాగ లక్షణము : 

దేశి ఉత్తర భారతీయ సంగీతము నందు ఇప్పటికిని వాడుక యందు కలదు. ఇది 
ద&ిణ భారతీయ సంగీతము నందు లు ప్తమై పోయినట్లు కనబడు చున్నది. హిందూస్తానీ పద్దతి 
యందు దేశ్కి దెమ్ అను రెండు రాగములు విభిన్న |పక్ళతులతో నేటికిని వాడుక యందున్నవి. 
ఇందు దేశి అనునది 22వ మేళమగు ఖరహర [పియ జన్యముగా చెప్పుకొన వలసి యున్నది. . 

ఆరోహణ: సరిమపనిమవవ్ 

అవరోవాణ ; సనీనినీమవగారిస 

ఇందు స్వరముల జార్చుతో స్వాభావికములై న స్థానముల యందే పలికించుచు 

పాడినచో రాగ స్వరూపము న్పష్టమగును. గమకములు కర్నాటక సంగీత పద్దతి యందు వలె 
పయోగింవినచో రాగ స్వరూపము యేర్చడదు. ఇందు ఆరోవాణావరోహణములు నామ 

మా(తమే గాని రాగ సందఠ్భవుుల యందు స్యరముల కూర్చులు గమనించి పాడు కొనవలసి 

యుండును. ఇట్లి రాగములు కర్నాటక సంగీతము నందు అఠాణా, ఆహిరి వంటివి (పాచీన 
స్వరూపములతో మనకు కనబడుచునే యున్నవి. 

దేశి _ ఆది 

హరి నీవే స ర్వాత్మకు డవు 

యిరవగు భావన యియ్యగ దె | [ఫల ని!! 

చూడక మానవు చూచేటి కన్నులు 

యేడనేవె నా యితరములు 

నీడల నింతా నీరూపము లని 

యీడువడని తెలివియ్య గద! | | ఫారి || 
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పారక నూనదు పాపపు మనసిది 

యీ రసములతో నెందై నా 

నీరజాత యిది నీ మయమే యని 

యీ రీతుల తి లపియ్య గచ! 

కలుగక మానవు కాయపు నుఖముబు 

యిల లోపల గల వెన్నైనా 

అలరిన (శ్రీ వేంకటాధిప నీకే 

యిలనర్చితమను యివా మియ్య గదే! 

అ: 11 (1)- 146 

సరిరిపమగగా|ర5 న రిని| న స న స 

హరినీ. వే-- |సర్వా--|తరికుడవు]|! 

మపనస్నీ సరీనిస| వద పమ|మగమగరీ! 
యిరవగుభా-వన|యి -య్య్యగ|దే-- --॥ 

పా డద ద మపమ|మరిగగ!|రిస ని రి |} 
చూడకమా-నవు!చూ-చేటి|క-న్నులు!} 

సరిమపదమపా [మగరిమమ|పొప వ || 

ఏ-డనే- - వై |నా--యిత | రములు॥ 

మపన్సనస్ రీ నిస|రీమగ గ|రీ రీ సీనీ) 

నీ_డలనిం తా. |ని _రూ *- |పములని॥ 

mm we. a ae fm na | rr, సరాలు Te nt 

సీ రీ నిసపదమప|దపనుప దపమగ |రిసా || 

యో-డువడని తెలి|వఏ. _=య్య-గ-]|రె- [| 

॥హారి॥ 

॥హారి॥ 

॥హారి॥ 

॥హాధి॥ 
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ir 
అవతారిథ : DE: 

ir 
il 

ధ్ర్రుదలి నాయిక ముగ్గ. ఈమె తనయందు నాధుడు చూఫుచున్న (శుమకలాప i 
i కుంతయు నిజమోకాదో తెలుసుకొనలేనంత బేల. “నీవు చెప్పెడి పలుకులు నిజములో కాదో ir 
॥ 

తెలియకున్నవి. నీ విచ్చెడి చనవులు నిజములని యెప్పటికిని నమ్మువచ్చునా. నాయిలవేటువగు ir: 

< $ my 
౦ (శ్రీ వెంక శేళ్వరుడా, మురిపెముళో నీ వాడినవి చేసినవి నమిగ్ర నీక్రు _మొక్కుకొందునా |) IE 

నునుచున్నది "re 
/ గ 

Irn 
| 
| 

రష. గాం దేశి _ రూపకం 

- జ మ 
కు. మసలు. నోకస్తుడక అవన 
వై న న జ 

ఆటిడి, బెట్టక మాతో నానతీవయ్యా్య 

మీఅ రాదు ఇచ్చకపు మీవారమే నేము! ॥పల్డ విః | 

1. 

చుట్టరికము నేసుక నుద్దులెల్హ జెస్పేవు Rie 
రు, ది గ |. 

'నెట్టన నీ రచనలు నిజమా యిది i] 

చెటాపటాలు పట్లుక సిగ్గులు విడిపించేవు ia 
ర A) రి "ఏ 

| “i 

నటనవడుమ నివెలా నమ్మవచ్చునా! ॥ఆఠలిడి॥ lria 
6 లు + = 

సారెసా క నియ్యరాని చనవులెల్లా నిచ్చేవు 

క్రోరి యి వెల్లా నియ్యకో లవునా i: 

చేరడిగా ననుపులే పెనచేవు నాతోను ' ir 

సారెకు నిటువలెనే సతముల యే వా | ॥ఆిడి॥ క. 

పరపువై బవళించి బాసలెల్లా జీసేవు | 

'అరసే నింకొక్కామాటు అవునా యిది ' 
యిరవై (శ్రీవేంక కేశ యేలితివి నన్ను నిన్హై ' 

మురిపెముతోడుతను మొక్కుదునా యిందుకు ! 1 ఆ అడి! | 

mee కలలా నారాల స 

న ల్ ఇ. 

ప యేల మటల 

హక్ వామి 

మై ము ననే య్య లా 

కస్య సట స ను క్ 

శా ప్రసవం ఎ వలో - కరా తా 

కషం నో 

మ లన్ గా 

శు ఆనకోన్. ర శ ఆపు ip | సన డోలు నా క 

శా 

శం గ వ 1'/0్ [| 

మ దే 

| 
॥ | | wt iy ib 

As [| ॥ 
ల (స్థ 
శ్ ల 

/| య 
| Ag 

శః 
{ స్ | 

ళ్ | 1... 
oy fh yy 

f (Ma Hl 
బు hy hve 
* 

bp if గ్త్ 
"అక్ష i 

ఇ 

వ్యవదా దారా ళం 

కై్య్తుయుత్ష గు ఈర అనావన్పాతాయాకావననా. 
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శరా మలాల. నో బబ 

రి మపదమపవపగా |; గరిమాపా।॥। దమపసారీ [నిన్ వద మ షప 

ఆ. - = 6అడి బె 1 ట్టకమాతో।॥నా-నతీ- 1వ---య్యా- ॥ 

ఎ“ రిగ రి నరి ,;నీన నసా ॥| 

-మీఅరా-దు॥ఇచ్చకపు॥ 

పదమప గ ర || 

మీ... _. _- - = వొ |॥[5ర౮-మే_- నే- --ము-॥ ised GI 

_-వపపపపప।;। దమపగరీ,. న రినీనస |; రీ మవగరి || 

-చుటరికము॥ సే = నుక | =నుద్దు లెల్ల || ఇసప్పే-వు- ॥ 
లు 2 య 

నినరిమప॥దమపాసా॥నరీనిస ప దమవ॥గరిసా--॥ 

నెట్టన నీ -॥1రచనలు గని.జ-మా.-- ॥|ఇ్ర- ది --॥ 

చలా వపటూ॥లు--ప టుక ॥! 
ల లు 

నిస రి మపమగరిన। ర నిసాసా ॥ 

సి-- - గు - లువిడి | పిం- చే వు ॥ 

os Rn = Mm రతన ల క! 

_-పన్స్రీ ని॥nసపదమపా॥నినరిమవదమవప గ ॥ రీసా--॥ 
నటనడుమ = వె- లా॥!న._._ఒ*మ బె డుమ॥ని | శ్ర వ చ్చు 1 నా= == || 

1౪ డి॥ 
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అవతారిక్ర : 

ఛఈకి వదమునందు స్వాధీన వతిక రూవగర్విత యగు అలమేలు మంగ నాయిక. 
ఆమె [పమలీలలను దర్శించిన దష్టలగు అయ్య వారు “అమ్మా ! నీవు నాధుని చూచి నవ్వుచు 
ఏమేమో ముద్దు మాటలు చెలులమగు మాతో చెప్పుచున్నావు. ఆకుమడు పాతడు యిమ్మనగా 
వేచి. వినయముతో అలవోకగా పవ్వళించి యుండి యే యిచ్చుచున్నా వు. _ నిడుద 
కన్నులతో కాటుక నీటుల దిద్దుకొనుచు ఘకుడగు వెంకటనాధునితో వలుకుచున్నావు. అతడు 
నల్ల నివాడని కాబోలు నీఎకసెకె_ము, దోమతెర చాటుల మీ కలయికలోని యడియాలాలు 
మా కేల చె ప్పెదవు, మీ యిద్దరిలో సమ్య్రైతములు వుండినను నీవిట్లు చేయకూడదు నుమా! 
మీ యిరువురి యంతరముల తలపులు నీ వెటుగవలదా తల్తీ!” అని చెలిచేత చెప్పించుచున్నారు. 

రాగ లక్షణము : 

మధ్యమావతి (పొచీన రక్తి రాగములలో నొకటి. దినిని భాపాంగమని కొందరు లక్షణ 
కారులు చెప్పుకొన్నారు. కాని భాపాంగ లక్షణము లిప్పుడీ రాగమున కానవచ్చుట లేదు. ఇది 

దివ మేళజన్యముగా కనబచుచున్నది. 'నరిమపనిన । నీనిపమరి ని అనునవి ఆరోవా 
అణావనవోపాణములు. ఇందు (పాచీన వా.గ్రేయకారుల రచన లనేకములు గలవు, నుమారు 
మూడు నాలుగు వందల యేండ్ల [కిందటివగు రచనల యందును ఈ రాగన్వరూపము ఇప్పు 
డున్న శ్లై కనబడుచున్నది, దీనిని “మధుమాతి సారంగ” అని ఉ త్తరాది సంగీతమునందు 
చెప్పుదురు. 

మధ్యమావతి _ రూపకం 

అతని మన్న నే చూచే వప్పుడె నీవు 

యితవై మీ యిద్దరిలో యెంత సమ్మతముళో ! పల వి॥ 

చెలువుని మోము చూచి సెలవుల బారనప్వి 

చెలితో మాటలా జేవు చెల్ల బోనీవు 

అలవోక బవళించి యాకు మడి చిచ్చేవు 

అల వెజగవు పతినొనే నీవు! |; అతని।। 



ర 

చ, 

198 

కాటుక దీరుచుకొంటా ఘనునితో బలిశేవు 

'నేటివలెనుండున శు చేరవు నీవు 

నీటున నొయ్యారి బాగై. నిలుచుండి మొక్కేవు 

వోటలేదు దొరదిత్తా లొక రీతి నుండునా! అతని! | 

తొడమీద దొడ పసి దొగతన మే చూ పేవు 

నడుమ (శ్రీ వేంక శేళునంటున నీవు 

జడికొని దోమ తెరచాటున గూడి మాకు 

నడియాలాలు చూసేవు అంతలో నీవు! 1 అతని।। 

శృం; ఏ6. 285 

పనిసనిపావపమ॥ రి మపమ రీ రిన॥ 

అ-త-నిమ- ॥|న్న - సే. చూచే- | 

నిసరిమరి సన్సిఫనీ।సా----| 

వ -- -ప్పు- డే. నీ వు----॥| 

లు యయ. లల బాలలు  అంంటలంతానాా్యూల్తన కకష. ST ర pr న న యూ. 

రిమపాొనిని షా ॥| పవనిసాళ మ కమ వళ ప! 

యి_త.. వ _--మీ- అ Hయు- 2 ద్ద - రి _- లో-- 1! 

Pr. ఇన సకాజవకానానానానాణాణా. క] యుల. నాక కామపు చాలా సనన రంల 

ని నరీచనిరీచీని పా ॥నినివ మరిమరిసా॥ 

రెం -=.తస =. - - మర్మ గ1త-ము. - - -లో ॥|। 

అరయ తననొననననని నాయం. కానరాక యాను 

రి మవ నిసా-నిపా-మ।। రి మపమ రీ దిన ॥। 

అ-త- ని--మ-- |; న్న -నే-చూచే-! 

sn ననిన EY కాగా 

మమపనిపమరీ ।॥ నిస 68 మన రిసా॥ 
చెలువు- --ని।1[మా-ము-చూ-చి ॥। 

అత ని॥ 
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ఆయాస పులుల బొకక. 

సనినిఫనినరిగరీ॥॥ రిమవనిపమరిసా ॥ 
సె= ల-వు---ల॥|బాొ_ ర-న --వ్వీ || 

క ల వాన. నాయులటోనానమనాానన 

సినరిమరి న॥ రి మపానిపపమవపమ ॥ 

చెలితో-మాట॥లా - డే--వు---॥ 

గా = నిపా- మ |॥[|పొాఎ-- ౨-11 

_బో- -నీ-- |॥వు-=---॥॥ 

అలవో-_- -_ ఎ క్ర ౨ ౨ = || వ = వభించి || 

అ-ల---వె-జఐ- - - |॥గ-వు--. 

॥ అతని॥ 
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అవతారిక ; 

ద్ర పదమునందలి నాయిక ఖండిత. దడిణ నాయకుడగు (శ్రీ) వే.క శేళ్వరుని 
రాకను గమనించి చెలులతో “రమ్మనవే స్వామిని నా వద్దకు, యెదుటనే చెప్పవలసినవి 

చెప్పెదను. ఆతని మొగము చూడక నాముచ్చట తీరదుగదా! చూడుమనవే కన్ను 

లెత్తి నా మొగముము కలిగినవన్నియు చెప్పి ఆతనికి మంచినే చెనెదను. ఆతనితో మాటాడుట క్రై 

దప్పికొనియున్నాను. అతని తప్పులు ఒప్ఫులుగ నే తలచుకొందునులే' అనుచ న్నారు. 

మధ్యమావతి ._ రుంపె 

ఆమాట మీ ఆరగ రాతడె కాని 

తామసిం చినాడ నుంజె తనశేల వెజవు! పల్ల వి।। 

విచ్చేయుమన వె విభుని నిక్కాడికె 

యిచ్చటనె విన్నవిఎచే నేమి గల్లాను 
ముచ్చట దీరదు తన మొగము చూచినదాకా 

తచ్చి వేసి నేనుండగ తనశేలే వెజపు ! 1ఆ మాట;।! 

తప్పక చూడు ' మనవె తానిళ్లు నా దిక్కు 

యిపష్పుజె మంచిది సేసె నేమి గల్లాను 

దప్పివోదు నేడు నాకు తనతో మాటాడుచాకా 
. .తప్పులెల్ల వొప్పులయ్యూ తనకేలె వెజపు ! 13 మాట॥। 

తలదుకొొమ్మన వె తనపొదు నా పొందు 

యెలమి గాగిట దిక్చేనేమి గల్లాను 

అలమె (శ్రీ) వేంకశుశు డందుకే మెచ్చినదాకా 

తలవఎచుకున్నాడు తనకలె వెజపు ! || ఆ మాట! 

శృం : 15-150 
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లగి 

అవతారిక : 

బ్రుదు నాయిక గడుసరి. జాణ, స్వాధినపతిక. ఈమెకు మౌనమమ మహో విద్య 

తెలునునట,. నాయకుడేమన్నను "పెదవి విప్పి వినునట. (సేమతో ఆతడాడిన వన్నియు దీవెనలే 
నట. కోపమున శెవ్చి అతడేమి చేసినను మధ్య తనకు నవ్వు వచ్చునట. ఇష్టమై నవాడు ఎంత 

ఆలయించినా యింపే అగునట (శ్రీ) వేంక కుళ్వరుడగు నాయకుడు తన చేతిలోని వాడట. 

ఆతడు చెనకి యెంత మీరినా ఘాతలు కావట, ఘుశమే యౌానట. ఇవి యన్నియు మొగ 
మాటము లేక ఆతనికే చెప్పుచున్న యీమె జాణ తనము. ఆవో ! ఏమనవచ్చును! అయ్యవారు 
ఇందు చూపిన చమత్కారము వర్ణ నాతీతము. ఊరకున్న ఊరోవదన్న సామెతను పల్లవిగా 

చేసి వారు పాడుకొన్న యీ పదము వేంక శుళ్వరుని ౩ గిలిగింతలు “పెట్టియుండును. మానవుల 
మనోభావములను మంచి అద్దము నందు ముఖమువలె చూపించుట మహోనుభావులై న యీ మనీ 
పి. క చెల్లినదేమోా ! 

రాగ లకణము 

ఈ ముఖారి రాగము అతి (పాచినము. ఖామోంగము. ఇప్పటి వాడుక [వకారము 

22వ మేళమగు ఖరవార[పియ జన్యముగా చెప్పుకొనవచ్చును. ఆరోహణమున చతుళ్ళతి ధై వత 

మును అవరోవాణమున శుద్దధై వతమును వచ్చుట పరిపాటి. "సీ నిద మాో.పనిద మా అను 

సందర్భము లలో అవరోవాణ మేయె నను చతుళ్ళతి ధై వతమే పలుకును. వెంళటమఖి నం[పదాయ 
మున చెప్పిన ముఖారియు, మ త్రజ్టా ని దమ యందలి నుఖాతయయు ఇంచుమించు ఒకటిగనే 

యున్నవి. భామాంగ సష్టరము చతుళ్ళతి ధె వతమెనచో నటభై రవి జన్యముగను, భామోంగ 

స్వరము శుద్దధై వతమైనచో ఖరహరపియ జన్యాముగ మి చెప్పు నుట కవకాళము కలుగుచున్నది. 

వెంకటమఖి సం పదాయమున యీ రాగము సరీ రితిగాళ జన్యము. కొందరితర | గంధ 

కర్తల మతముననిది ఖరహార్మ ప్రియ జన్యము. ఇటువంటి రాగములకు జనక రాగములు నిర్ణ 

యించుట కై పాటింపదగిన ఒక నియమము మా గు*ఒవుల వలన వినియుంటిని, సకృత్తుగావచ్చి, 

భాషాంగ స్వరూపమును నిర్ణయించుటకు మాతము తోడ్పడు స్వరమును వదలి అన్య స్వరము 
అను గమినించి, జనక రాగమును నిర్ణయించవలెను. ఈ నియమము చెప్పుటకు సులభముగా నే 
యున్నది. కాని నిర్ణ యము చేయుటకు దిగిన నప్పుడు మూ తము కష్టముగ నేయున్నది. కారణము 

ముఖారి రాగము నందలి రెండు ధై వతమఘులును (వ త్యకములై న బరువులు, జఒదుగులు కలిగి 

రాగ స్వరూపమును నిర్భయించుశవిగాను, ఇది ఎక్కువ, ఇది తక్కువ అని చెప్పుటకు వీలులే 
కుండగనుండుట వలన వెంకటమఖియు, ఆధునికులును కూడ సరిగానే చెప్పినారనక తప్పదు. 

కాని ఇంకొక సం[పదాయమున్నది. ఇటువంటివేగాక జెడవ, పొడవములై న కొన్ని రాగము 

లకు జనక నీర్ణ యము చేయునప్పుడు 72 మేళకర్తలలో ఒకటినుండి (పారంభించి ముందుగా 

యే మేళకర్తకు యీ రాగము అన్వయించుటకు వీలుగలదో ఆ మేళక ర్రజన్యమని చెప్పవచ్చు 

నన్నది యూ మతము. వది యట్టున్నను ముఖారి చతు శుతి థె వతముతో ఎక్కువ రాగ 

స్వరూపమును వ్యక్తము చెయుచున్నది. 
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ముఖారి __ ఆది 

ఊరకున్న వారి తోడ నూరోప దన్నమాట 
నేరుచుకొంటి నేను నీవేమి సేసేవే! ॥పలవి॥ 

చుట్ట ములయిన వారు సొలసి సొలసి యంత 

తిట్టినా యెగ్గులౌనా తేజమే గాక 

వొట్టి నీవు కోపగించి వూరకే యే మనినాను 

నట్ట నడుమను నాకు నవ్వు వచ్చీస ! ॥ఊరకున్న 

చేతికి లోనై నవారు చెనకి యంత మీరినా 

ఘాతలను హీన మౌనా ఘనతే కాక 

పోతరించి నీవు నన్ను పూచి యేమి సేసినాను 

జాతి నొ మనసన్నిటా సమ్మతించీ నే ! ఊరకున్న॥ 

కాగిట గూడిన వారు కడు దముకించి నాను 

మూగి వేసట పుట్టునా మదమే కాక 

యేగివచ్చి (శ్రీ) వేంక శుళుడ కూడితి నన్ను 

కీని నీ రతు లెల్ల విందు లయ్యిసె ! [ఊరకున్న ॥ 

శం : 17_229 

mg ను. re 

_ పపామాపమగ రి]రినరీ!y పమగరిరీగ స} 

_ఊర కు --న్న-|[వా-రి|తో- --డ-- | 

- నసానిధవధ్గ|సారీ [మామా]! 
_వూరువో-ప-|దన్న [మాట || 

a Mem ల మట. పామ పలు 

రిమాపానని ద మyj|పాసననినిద చా|సా.-1} 

నేరు చు--కొం-]|టి - నే. -|ను--]|॥॥ 

-పదనరీ గ రీ ననిదప|మాపొాదప[మాగరి | స 
“నీ. వే 22 ఎ -మీ-| సే = ౨ | సేవే-|॥| - [ఊరక న్నః 



=). 

“= దదానిదదానిదచానిద[| న సనిదఠరీసా-ద(| నిదపా ॥ 

-చుట్ట --ము -- లై ఎ - [న - ౨౨౨ == [| వా-=రు | 
a... 

-_ వ దపావమపమగరి!|రినరీ! మాపా || 

సొ లనసిసొ- - .-ల-]|సి--]యంత || 

న aaa ల సు గక. ౧ బభానానానానానాన.. a ud నంాతాటానాు. 

_ దదానిదదానిదదానిద।| ననిదరిసా-ద| నిదపా॥ 
-తిట్టి _--నా-----[య---గు--|లౌ-నా]॥| 

_పదపాపమపమగరి|[రినరీ[మాపా ॥ 
-_ తే జమే- --గా- |---|] కా- 1 

వ ర్ నా[ నిదమాపానని| నిదదాసా | 

-ఊ- ర శకే-.యే|మ- - ని--|నా- - ను! 

_-దసాననిదరీసా-ని|నిదపా!| వపదమాపా.॥ 
-నట్ట్లన-డు-మ--]|ను- -]నా- -కు || 

a] మూతను క కకక మల్ల అలా ట్ల లెకక మలు. re అన్ er, 

_రమపాన్నిదపా[మపదపస్నిదప ప[మగరీసా || 

_న -వ్వువ- -చ్చీ]ని-------|[---=- = ||| ॥ఊరగున్న ॥ 
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అవతారిక ; 

చళశాచరమయమగు సృష్టియందు పరమాత్యుడగు (శ్రీ వెంకశుళ్వరుడు నిండి 

యున్నా డనియు, ఆతనిని దక్క-వేశేదియు కనగోరము, వినగోరము అనుచు ఎచటనుండి జీవులు 

శరీరములను పొందుచున్నవి, వేరువేరు విధములగు జీవిత నాటకములను ఆడుచు ఎచటికి వరమ 

పదించుచున్న వి యనెడి చింతయు, దై_వభేదములును, మాకక్కారలేదని తిరువేంక శుశ్వరునివై 

భారనుం చిన అయ్యవారు చెప్పుచున్నారు. 

ముఫోరి __ ఆదీ 

ఎందు బొడమితిమో యొటగమను -- నా 

కందువ (శ్రీవారి కరుణ కాక! [పల వ॥ 
య 

ఏటి జన మో యెజగము - పర 

మేటిదో నే మెజగము 

గాటపు కమలజుగాంచీన యో 

నాటకుడే మానమ్మిన విభుడు ! 1ఎందు॥ 

ఎవ్వ్వారు వేల్నులో 'యెజుగము _ సుర 

లెవ్వరో నే మెఅగము 

రవ్వగు (శ్రీసతి రమణుడు మా 

కవ్వన జోదరుడంతరి యామి ! ॥ఎందు॥ 

ఇంకా నేటిదో యెజుగము - యీ 

యం కెల బాముల నలయము 

జంకెల దనుజుల జదిపిన తిరు 

చేంక కుశుడు మా విడవని విభుడు! ॥ఎందు॥ 

అ: Il (8)-17 
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రి గ రీ న సీసీ !|నిదద మ!| పా --॥ 

ఎందుబొడమితిమొ]ఎటగము!మా--॥ 

ప సనినిదద నస్ సరిగ 6ఠరి గవ సాసా॥ 

శ్రీ - -వా-రి]క-రు-ణె_-]|శకాక ॥| ॥ఎందు॥ 

పద ప | మమపమ| గ రిగ నస ॥॥ 

యింకా- నే-టిదో[ యెజఅగము[యీ---|॥| 

సారిమగరి రి న|[నన న స|సా--॥| 

అంకె లబా-ముల|నలయ -[ము--|| 

రిమపపవ ద నిద[పదసద॥|సాసా॥। 

జం - 3కలదనుజుల |[|జదిపిన| తీరు || 

సిరీ గరిరీ న సా |ని దమమ|ప దసాొ |] 

వేంక కు_శుడు మా |విడు వని |విభుడు | ॥ఎందు॥ 
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అవతారిక : 

“రశ పదమునందలి నాయిక ముగ్గ. స్వాధినపతిక, తన పంతములు చెల్లి తన కడకు 
స్వామి రాగా సిగ్గుల భరిణయగు యీమె చేసెడి పనులను గమనించిన చెలులు “వమమ్మా ! 

నీ కాంతుడు వచ్చి కన్ను లెదుటనుం గా యింకను చంతించుచున్నట్లున్నా వు. ఏకాంతముగా 

నాకు చేరికనున్న స్వామీతో నీవు పలుకులాడుకొనవలచా ? ఇంకను వంతులు వాసులు ఎంచు 

కొనవచ్చునా! నీవై మక్కువతో మనసిచ్చిన స్వామి సన్నిధిని ఈ మౌనములేలనమ్మా! అక్కవలె 

కరిగిన యాతనికి నీ లాగులెల్ల జూపి యానందింపజేయవలదా ? (శ్రీ వేంకశుళ్వరుడగు 

స్వామియే నీ యందు వావి వగునలను కలుపుకొని నిన్ను కూడియుండగా యింకను తలవంచు 

కొ నెదవేలనమా్యై? ఈ కధలన్నిటిని కట్టి పెట్టి విభుడై నవాని కృపకు ప్మాతు గాలవై సంతోషమున 

నుండవే. నీ విధము చూడ కప్పురము తిన్న నోటికి కారమువలె నున్నది". అని వ్యంగ్యముగా 

అమ్మ వారగు అలమేలు మంగకు సిగులుడుపుచున్నారని అయ్యవారు చెప్పుచున్నారు. 

ముఖారి __ ఆది 

కప్పురము దిన్ననోట గార మేలే 
యిప్పుడే కంటిమి వేసాలిక నేలే! | పల్ల ప|| 

కాంతుడు వద్దికి వచ్చి కన్ను లెదుట నున్నాడు 

చింత లెల్ల దీరినాను సిగ్గులేలే 

మంతనాన మాటాడగా మరగులే సెన్లువు 

వంతువరుసలు వచ్చె వాసులేలే ! ॥కప్పు।। 

మక్కువ చల్లి యాతడు మన సెల్ల నిచ్చి నాడు 

మొక్క-లము దిరినాను మోన మేలే 

లక్క్టవలె గరగీ నీలాగులెల్లా జూచి చూచి 

చక్కానాయ బనులెల్లా జాగులేలే ! ,కప్పు।! 

(శీ వేంక శుళ్వరుడు చేరి నిన్ను గూడినాను 

వావులు గలసె తలవంచ నేలే 

వేవేలు వచ్చె నీకు విభుడాతడై నాడు 

కె_వశళమెన మీధ కతలేలే! కవ 

శం: 22... 154 
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meme] 

-పపామాగరి!రిన రీ గరి] సనసా॥ 

-కప్పుర ము-]ది-న్న--]నో._ అట] 

_నిధసా రీ మా|[పా--|[పమగరి!] 

కార మేలే |, ౨“ -ఎ- [1-౨ = || 

= ప దాసాకిగ తి, సాని ద|దమా. || 

-యిషప్పు జేకం--|టిమి-|[--*- =|| 

ఆకా. అయనా లయలను శా అనానను కరవును పోసావు 

పపాదపమాపమగరి| రిననని ఛ్యా!సా ._రిమా || 

వేసా-.-లి--క-]నే--.-.-1]|1లే-- = 1|| 

నన్ 

we Sea వ 

= ర మపాదప పమ |గ రి రి న|రిపమగరి సా |] 

శ్రీ - వేం-క కే -|శ్వ రుడు - |ని- ---న్ను॥| 

_నిదసారిమా। పమగరసరి,మాపా ॥ 

చే- రి నిన్ను|కూ- -=డి-]|నా ను ॥| 

_పదసారీ గరీసా|స సనిదదమ|పానిదదప]! 

-వా- వులు గ ]|ల---సనసె._|త -_-ల- || 

CR] Cr a bene heme] enna) లలో 

మపాదపపమపమగరి[సరిగరిపమగరి|సా- -|] 
వంచ - నేం -- = ౨ [= ద | లే -- || 

పదసాఠరీనఠరి,మపమగరిసా|సా=-|| 

వే. వేలు -వ|చ్చె-- = -నసీ|[|కు -=|॥|| 



_వనవనసపసా-నినిదదమ|పనసనినిదదా[।|సా-- || 

-విభుడా- -త- డై -|- --నొ- - [డు - -|| 

కన ను న. ల మాదాల. తాలుక. మలు. మలాల చాలా. ల 

_ఫద భారీ గ రీ సా[నననిదదప|పానిదదప || 

. < ర్తి 
౩. వ శ -_ - మె]|న ..-బు-[ద----l 

(o WE టం 

మపొదపపమసమగ | ఒరిగగివమగర నా 

క్ర త-. తలే [లే ఎ =] 
వ. 
వ. 
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అవతారిక : 

-చ4శ పదమునందలి నాయిక సామాన్య. ఈమె నాధుడగు (శ్రీ) వేంక శేశ్వరుని 
“స్వామీ ! మీపరాకలుమాని నేను పిలవీనప్పుడై న నాతో పలుకులాడరాదా ! పిలిచి పిలిచి 
యలసిన నాపెదవులు బెండువారినవి. నిలువున నివ్వెరగ్లై యున్న నన్ను నీ చేతులతో చేరదీసి 
సంతోషింప చేయరాదా! ననెక్కాసారి చలముమాని చక్కగ జూడరాడా |! నీకు మొక్కి 

| మొక్కి. నాచేతులు మొనలు వారుచున్నవి మః వతో నొకపరి న మ'టలువిని మన్నన లీయ 
రాదా ! నీ వెంట వుట తిరుగుచు వేట పడుచు)టినే, నాయిటికి గావాదా!” అని కరుణ 

రసము చిప్పిలునట్లు [పార్టి ంచుచున్నది 

రాగ లత్ణము : 

వేళావళి (పాచీనర క్రి రాగములలో నొకటి. ఇప్పటి వాడుకపకారము 2£ వ మేళ 

మగు గారీ మనోహరి జన్యము. 

ఆరోవాణ :; సరిగ మపదన 

అవరోవాణ : ననిదపమగణగరిన 

ఇందు [పాచీన వాగైయశాగ ల రచనలు అచ్చటచ్చట కనబడుచున్నవి, 

చేళావళి _ రూపకం 

ఎందాకా నీ చలమెమి గట్టు కొంటివె 

యిందు వంకనే దొర విన్నీటా సీవ తివి | ॥పల్ల వి॥ 

పలుక రాదా కొంత పరాకు మానరాచా 

పిలిచి పిలిచి వెదవులెల్లా "బండుపజెను 

సెలవుల నవ్వరాదా చేతలదగ్గరరాదా 

నిలువు ని వ్వెరగాయ నీకు గానే సుమను | ॥ఎం'దా! 

చక్కగా జూడగ రాదా చలము మానగరాచా 

మొక్కి. మొక్కి. శేతులెలా మొనలాయను 
oO 

మక్కువతో వినరాచా మన్న నలియ్యగ ర దా 
a ల జ్... కీస్. క టో ాూ జాజి న. = జి 
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యింటికి కు రారాదా యిటునన్ను గూడరాదా 

వె-ట వె.ట దిరిగాడి వెసటాయును 

అంటి ముట్టి (శ్రీ వేంకటాధిశ యేలితివి 

న.టున నీ తోడి రతి వాభాగ్యమాయను | ఎం బా॥ 

శం : 26.119 

అ కూ ఎలాం సాన. శాల నెరాకసనిపరనము సావు ప్రకటనకు 

ధానినరిగరీగుగనుపా-మగరిన]! 

ఎం చా---క]]నీ - ---చ-ల|॥| 

రిగ మాపదనినాసని || ద పమపా-మగరిన॥ 

మే- -మిగ- -టు-|॥|ఫొం- - --టి -వి-॥। 
క Nn 

రి గమాపాదపపమ |॥ పా--వదనీ॥।। 

యిఃి-దువుక -- - | నే_--దొ-ర॥॥ 

సాసనిదనిననిదవ[॥ దపపమగరిగరిరినననిి || 

పీన్ని-టా-- -నీ- [వై -----తి---వి-॥ || ఎంచా॥| 

రిగమారిమగ రీ|---- ర గమా ॥| 

పలుక రా--దచా[॥|----కొం- త |} 

ద లేన్ జలే 

గీ] గరిరిసా.- || ను 

- --కుమా-న]|]రా--దా.- |} 

లల ర 

గరినన్సిద నిసరీ || రగ మాపామా || 

పిలిచి. పి -లిచి|[ పెద వ లె ల || 
(1) 

అనని. కలరా లలన. 

పదనీ న దామ || పా----॥|॥ 

ఇం -డువ 2 - [[ను----॥|| 
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చను అవను వానల. కాలాలు రకు. వానలు. పము. టు. కలాలు. కలల. అనల 

దనిసారిగరిరిన|ర58గమారిమగారి॥ 

నసిలవు లన -- -|॥వ్వ- రా. చరా] 

శయ కనాను. నాణాలని తాజా నామఖ్యుఖ్ల్యు. వలెనా. ల ban 

దనిసారిగ మవపమణగ రి | గరీిననినదనీసా || 

చే-తల- --ద- -|॥గ-ర -రా--చా॥| 

re క అ re లల్ల నలు 

దనిసనరిగరీసని దనినఠ6|గరిననిదనిసనసివవ॥। 

నిలువు-ని- _ -మవ్యె-ర-|]]గా----- --య- || 

నిన్నిదదనిదపదదపమ॥ గమపదపమగర౮౦సా ॥। 
నీకు = - --నే- --|॥|పే*---మ---ను]॥| 



అవతారిక ; 

అందలి నాయిక ఖండిత. ఈమె నాయకుని చేతను మొగ  మెదుటనే ఖండించును. 

“నీవు నిజమగు 1పవర్తన క లవాడవని నమ్మితిని. తెగువరులగు భామలను నీవు కలయుచునే 

యుంటివి. పుక్కిట ఏిజెముతో ఒక భామకు నీవాడశని చెప్పుచున్నది నేవీంటిని. నిలువ చెమట 

లతో వేరొక భామను పలితివి, నేనెరుగుదును వనితల పొందే వలదని నీవనుటయు 

నేనెరుగుదును. ఇప్పుడు వచ్చి నన్ను చేపట్టితివి. ఇంత వడి నేను |భమసియున్నాను గాని నిజ 

'మెరుగని దాననా !” అని చెప్పుచు తనకోవమును తెలియ జేయుచున్నది. 

'వేళావళి _ రూపకం 

నిజమరివి నీవని నేనుండుదును 

గజరులు చెలి యదే కదిసీ నిన్నును ! |1పల్ల వి॥ 

పగటుల నడుపుల బకవక నగుచును 

మగువ నీ యెదుటను మలసీని 

తగులు గలుగబోలు ; తరుణుల నొభ్రవని 

పొగరుల నాతో బెంకుదువు ! నిజ! | 

పుక్కిటి పిడెముతో బొరి గన్నులార్చుచు 

చక్కని మగువ నిన్ను జరసీని 

వొక్కాటి నీతో గాబోలు ; వొగినీ వాడనేయంటా 

చక్య్థాగ నేడ లేని బానలు సేతువు | ॥నిజ॥ 

నిలువు జమటగార నీతో సరనమాశీని 

కలికి నీకు నసలు గాబోలును 

యెలమి (శ్రీ, వేంకశుళ ముక్తై నన్నుగూడితివి 

యిలగొంచవడి (భమయించ నేల నీవ! ॥నీజ॥ 

ఇళ 
p 

శం : 96.56 
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చూలు అావావనమున. మావ పాములను నగ్యాట్ల 

నననిదదపా[॥[మపవమగరిీ ॥| 

నిజ. మరిదినీ .- వ*-ని॥। 

అలాల. క. వల టెటాకాాాతకవావానానను 

రీగరిసన్ నగరిగమ వ[వమగరిగమవపదనీ |} 

నే. --.-నుం---డుదు|॥ను-- ౨౨౨౨౨ = || 

ంనలనతతడాతానాను నానా కనా కసా 
ఈం 

ననిదనిన 6న 565ణమాఠ8ిగరిస ॥। 

గఎ జరులు--|॥|చె- లియదే. - | 

దనినరిననిచాపా|॥ వమగరిగ మప-ద'నీ-॥; 

'క-ద-నసీ- - ని |॥|॥న్ను --ను-.-=--|॥| 

పగటు ల-- -- |[నడపు-ల జ. 

పకపక-.--|॥న-గుమురు- |] 

ధ్ధన్సినరీగరిరిస|| ర గమరిమగరి || 
మగువనీ- -_.-|[[యదుటను.- - 1 

గమపా-మపా || ----- = || 

మలసీ-- ని॥------ || 

దనిసరీ గరిరిన || రగ మమాపమగరి || 
గ 

HIRE 



bik 

ల rn] 

సనిసగరిగా [గ రిసనిసగ్గ నీసా || 

తరుణు--ల|నొ---ల-ననీ || 
రొ 

దనిసరీసనిదప] మవపవమగరి || 

పొగరు-ల-నా-||తో---- ౨ -|| 

రీగరిననిసాగరిగా[(గరిసరిగ మపదనీ ॥ 

బొం---- కుదు- వు[|| ------* ౫-౫1 ||నిజ॥| 
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అవతారిక : 

ర్రుందలి నాయిక స్వాధీనపతిక. ఈమె కల్ల లాడ నేరదట. నాధునికి కూర్చెడి సతు లనే 
కులు కలరు గనుక వారిచే సేవలు చేబుంచుకొన రాదా యను చున్నది 'వాక్కతురుడవగునీతో 

మాటలు కలుపుట1 తగుదునా, నీవు నేరిచిన చేతలు తిరిగి నేర్చుటకు నావశమా నిన్ను జంించి 
నీకాగిళుల యందు అమౌశెకుడాననా, నీకు వంకలు వెట్ట నేర్తునా "నేను. పెంకవముగా నన్ను 

కలసి ఆనందించితివి ఓ చేంక శుళ్వరుడా నేను నీయలమేలు మంగను నుమా” అని గోముగా 

స్వామికి చెప్పుకొనున న్నది, 

i 
రాగ లక్షణము : 

నట్టనా రాయణి పాచీన రాగము ఇప్పటి వాడుక | ప్రకారము రవ  పషుళమగు హారి 

కాంభోజి జన్యము. ఐనకు దీనికి వెంకటమఖ సం(పదాయమునగల ఆరోవాణావరోవాణము ఎ 

ఇతర[గ+ధక ణు చెప్పిన వాటికి వేరుగానుండి భిన్న(పక్ళృతులు గల రెండు రాగ స్వరూప 
ములు కనబడుచున్నవి. వెంకటమఖి సం్రపదాయమున 'సనరిగనరిమదనసీ1సనదపమగ 

రి సి అనియు, ఇతరుల సం|పదాయమున 'నరిగమదనిదన!సనిదపమగరిని 

అనియు ఉండుటవలన ఇందు నెండవ స), పదాయమునే స్వీకరించి న్వరపరచడమైనది. మొదటి 
రాగస్వరూపము చాలావరకు సామ మొదలు కొన్ని రాగముల వాయ లెక్కు వగా నుండి టూ 

రాగము యొక్క (పత్యకత స్పష్టముగా నేర్చడదను భావమున వితువ బడినది. 

నట్టనారాయణి _- రూపకం 

పల సాకిరి గో రేవు యింతలో నన్ను 

అలరి నతులకు నీ కమరుగాక |! ॥పల్ల వి॥ 

నిగ్గులమాట లాడ నీతో నే నేరుతునా 

సిగువడి యు జేటి చెలి నేను 

కొని నీవలెనే నేను కల్ల లాడ నేరుతునా 

మొగ్గులేని యసయుటువంటీ ముద్ద రాల నేను ! 1 పల! 

నీవు నేరని చేతలు నే నేరుపగలనా 

వావితో లోనుండే రాణీ్వాసనమనేను 

వోవరిలో నీ సుద్దులు వూకొన నే గలనా 



వ్ల? 

జంకించి కౌగిట గూడే చలమరి దాననా 

వంకలాడ నేరిచిన వనిత నేను 

అం౧ కేల (శ్రీ చేంక శుళ అల ములు మంగ నేను 

వొంక మై క లసినిఏ పొందనేర్తు నను! 1ఏల॥ 

శం : 27_48 

జను నారా కనా 

గమదనిషాపమ॥గమనమరీసా॥! 

ఏలసా- - కిరి nగో.- రేవు! 

నని చాసారిగమా॥రీ సా- 1 

ఇం- త లోన ౬. - 1 =-న్ను-- 1! 

గమదరగ వనిదని॥ పమగమదిసా ॥। 

ఏలసా-కి-రి-॥గో--- లేవు ॥! 

క రు దల మ అ ee ఆరాట మలాము 

నిచ్రానరిగమచదా॥సనినిగ్గర్గపఫముమగమా॥ as | 

ఇం- తలోం- = ౨ 1న == ౨౨౨౨ ఎన్ను. - || 

a) 

గమదనిపమ1॥గమదనిదనసా 1 

జ్య అ - లరినతు॥ల-కు- నీ - 1 

క క ప్ర షటనానాన నానన కానకలు దనము లా. బ్య నమా 

వనిదనిపాపమగమ ॥రీసా--4॥! 

క .మ-రుగాఎ - = 11. క == || 1,ఏల!। 

దనిదపాప ॥పమగమరీ--॥ 

సీనులమాట॥ లా - ఎ అ డం. || 

గమపాపమగమ రీ రిన సా || 

ఏీ _ తోనే. _ _ ॥| నేరుతునా ॥! 
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జనాలు కవు. హంటా, లొగౌనకనానానునటు 

సని చానధిగద్ధ్దసా॥ సరిగ మదా ॥। 

సి - 2 గ్గువ డి [ యుం- డే. టి! 

ఆమను. మలల మలు. యు. నునన. సోమరులు 

ననిచాదొదనిపా[[ గమదనిపావమగమ ॥। 

చె. లి నే --ను|కగ్గి నీ- - వ-లె = ॥ 

దనిదచదాసాసా,దనరగమాగమ రి ॥॥ 

నె_ - నేను ॥కలలా- డ- ౬ |! 

నరిగమురీరీసా॥ ద సచరిగమురో |; 

నే. -_ -రుతునా॥ మొగ్గులే. _ - ని ॥| 

manne ew fo కాల్లు. న్. కాత పపం = 

సన వనిదనిపా।[। ననిద ప 

యటువం- -- టి [1ము-ద్ద-రా-- = ల || 

ప 

సే. _. _.-నముఎ ౨ |} idol 
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ఆవతారిక : 

క్రీవులకు నుఖ దుఃఖములు రెండును ఒకదాని వెంటనొకటి వమ్బుచుండును. తమ 

బుతు లేని వొంతరల వన భమణములు తెలియ జే. యుచునే యుండును. ఐనను జివులు నుఖముల 

యుదలి చూళలనే సతతములనుకొని దుఃఖములకు వ్యధ చెందుచుందురు. ఈ విషయను.ను 

స్పష్టముగా చెప్పుటకు అయ్య వారు ఇందుకొన్ని యయువ కూనములచు చెప్పియున్నారు. లోక 

వ్యవహారము శెలిసిన వారికి యీ ఉవమానములయందలి లోతులు అనుభవముటలే యగును, దేవు 

డొక్క జేయని నముగ్రటయందలి యానందమును, సుజ్జానమునందలి సౌఖ్యమును తెలిసికొని 
శ) వేంకకుళ్ళరు న కృ్ఫనకు పాతులుకావలెనని కోరుట యే నిజములగు ఆనంద సౌఖ్యములనీయు 

అయ్యవారు యీ కేర్తనమునందు చెప్పుచున్నారు. 

రొగ లక్షణము : 

నారాయణి (పాచీనరాగములలోనొకటి. కాని [గంథకర్తలు వేరువేరు విధములుగా 

లక్షణములక చెప్పి యున్నారు. ఐనను నుమూరు వంద సంవత్సరములనుండి యీ రాగము 2రి వ 

మేళమగు హరికాంభోజి జన్యముగను 

సరిమవపదన 

వ్యా న నిదవమరి సన అము ఆరోహణావగోహణములతోను గానము చేయబడుకున్నది. 

కనుక యిందే సృరవరచడమెనది. నారణి అనుపేరుగల ఇంకొక రాగము తాళ్ళఫాకవారి 

రచనలయందు కనబడుచున్నది. అదిబహాుళ బలి వ మేళమగు శంకరాభరణ జన్య మై యుండ 

వచ్చును, 

నారాయణీ __ రయుంపె 

ఏకి నయనల చూపులెంతసొబగై యుండు 
[పాణ సుకటములగు వనులు నట్టుండు | [వల వీ।। 

ఎడలేనీ వ అొప మేరీతి దానుండు 

అడియాన కోరికెలు నటువలనె యుండు 

కడలేని దుఃఖ సంగతి యెట్లుదానుండు 

అడరు నంసారంబు నట్ల నేవుండు | | పణీి॥ 



వ్లీలి0 

శంతాపరంవరల చి తమది యెట్టుండు 

వంత దొలగని మోపహావళము నట్లుండు 

మంతనపు బనులవై మనను మరి యెట్టుండు 

కంతుళర మార్గముల గతియెట్లుండు | నఏణి॥ 

దేవుడొక్కడె యనేెకి తెలివిదన కెట్టుండు 

(శ్రీవేంక కుకు కృపచెతలట్టుండు 

భావగోచరమైన పరిణ తది యెట్లుండు 

వనై_వల్య సంగతులు నట్లుండు | 1ఏణి॥ 

అ ; 2_€9 

కా వ్యవ కానా. a] 

మరిమప ద![నిదపామ 4] రిమపమరి స|సనిచాసా న॥॥ 

ఏ _- ణినయ[|[నలచూపు || లెొ- త -సొద|గై- - యుండు || 

రిమప దసీ[రీమరీసీ స||రీ సీ నిదపమ! రీ రిసా|! 
పొ-ణసం.-|కటములగు|]వ -నులుని - [టుం-డు || [[ఏమి॥| 

రిమపొామ॥|పదనిదప[॥[మమరిరిమ[| రిరిసా స} 

ర తా | 

ప 

ప|| మే- ర - తి।| తా-నుండు || 

సనిదసా స| నరిరిన 68 ||ర58మపపద.। ని దపా-॥|, 

అ-డియాస | కో-రి శెలు [| నటువలనె[యుం-డు- || 

నీనిచాసానవ |, సనరీరీరీగరిమర్ న |(ననిచాసాన్ || 

క-డు లేని |దుః-ఖసం || గ తియెట్లు | తా_ -నుండు || 

పదనస నిద! పదపామ[రీమరిసన]| సని దాసాన | 

అడరునం = |సపా-రంబు |॥నట్టనే-|వుు- -డు_॥| [|ఏది॥ 



అవతారిక : 

ఈ పవము నందలి నాయిక సామాన్య. ఈమె చేష్టలను నాయక డగు (శ్రీ వేంక 

శ్చేశ్వరునికి చెలి చెప్పుచున్నది. “నిక్కి. నిక్కి చూచుచు నవ్వులు నీడై మా చెలి విసరు చున్నది* 

చెస్కుల యందు మెోుపులు లక్కరసము వలి నీవె జల్లు చున్నది సీభో ఆన_దమును పెంపొం 

ది,చు మాటు పదే పదే చెప్పుచున్నది నిన్ను తన కౌగిళులయుందు *లమ కొని వయస్సు నందలి 

సొగనులు చిందించుచున్నది. ఓ శ్రీవ క కుశ గుడా నితో గూడి చలములు కూరువులు చల్లు 

చున్నది. ఈమె చేయు చేతలు చూపెడి చూపులు వలపులు నీవు తుడుచు కొన్నిను పోవును మా 

అని పొచ్చరించు చున్నది. 

నారాయణి __ (తిపుట 

తుడుచుకొంశు బోదు తొడరి నీవె(వెంతె నా 

వడి యుంచీ మొక్కులనె వలపు నీ మీద! పల్ల వి॥ 

నికి చూచి చెలి నీవై నిడా నవ్వులు నవ్వి 

చిక్కని వెన్నెల తేట చిందీనచె 

చెక్కులను కొనగోళ్ళ జెనకి కాంతులమించ 

లక ్క-రసములు చల్తీ లావుగా నీమీద! ॥తుడుచు॥ 

వెరసి వొరసి నీతో వూరగల మాట లాడి 

సిరుల గమ్మచేనెలు చిందీనచె 

సరిగా సేవలు సేసి చన్నుల మెటుగులను 

సరుగ బంగారుపొడి చల్తీ నీమీద ! తుడుచు! 

బలిమి గాగిట బట్టి భావములసే కరగి 

చెలగి వయోామదము చిందీన బె 

యెలమి [శ్రీ వేకయేళ ఇంతి నిన్నిటా గూడి 

చలముల గూరిములు చల్లీ సిమీద ! తుడుచు! 

శం: 27408 



రి 

222 

PE NR) అననని అ వటుని. డక చొకాటునాలున bs ఊపాడు. 

_.వదసా ననిదా[దసదవపమరిసా || 

_ -తుడు చుకోం- - ఇళు---పో. దు] 

ee a 

నిదా ఫదఫత్తాసారిమ॥ 
తై నా- | 

en eu] ఆమనాభా జలాలు. అరా లాాలననిక. వార. నానాటి... కనాన అనానను. ఇల్ల క జాలక 

పానిద పొపా[|| పద పమరీ సని గాసా!! 

-_వడియిం చే ||| మొక్కు --ల- = నె] 

సారిమపదసాఠససనిచా|[పదనిదవపమరిసరిమరిమ || పా 
_వలపు-- --నీ- - |॥[మీ--- ఎ --- దం -- || - 

[(తుడుచు]| 

టను అలలా యప. ల జ పల ప లప్. బల nn he 

bd _-పదనరిమరి సనిదస}} రీ సనిదపానిదదపపమరి |! 

_ -తుడుచు- - -కొం- ఎ = [[ కిం ఎ ఫోం ఎ ఆ అం || 

ల శాం కల. తట. అ. శాసనము. పలుక 

_*- ప్రదనరిమాపమరిస || రిమవపదసనద రిననిదపా! 

తొడరి. - నీ -- = || వెె- = -- = త == = నొ[[--- - | కి 

_-.-మపదనిదమపదప[॥[నిదదపవమరీసా || 
నిక్కి---చూ--- | చి-చె- లి- నీకై |] క 

p | 

_- దనమరిమారిన[|[ నరిసని ఇ 
= =నిం _. డా. - న = ||[వ్వు--లు - 

కా నాలుపాల. eed కనాను. కరం కా. ల 

"= వర్ద సారిగరిమపనురిన1|రిమహౌదనిదనిదపమరి న || 
అరచి -క్కూ- -=*- నిం |] వె-న్నె----ల€- - = తే | 



లిల్లి 

rs ల) —_ 

పావదసానారీసనిదపద([పారిమ పదసా || 

టచిం- ది _--న- - = || దే చె -క్కులమ || 

సారి దపదసాసా || 

వొ - నఎం-- గోళ ॥| 

[సమరిరిసారిననిదసాసా ॥ 

[తు ల -మిం9ం*- = = చు || 

రసాలు శాలల. ముజాంపాడాడా రకాలా గారాలు. ఆట 

దారిస్నిదదమపా|॥ --ర5మపదసారీనని 

ము- -లు-చ- ల్లీ ॥ --లా-వు- - --గా- -॥ 

కనాను. టాటాలో అ. ల నాకాను ల 

నిదదపమరిరిననిదసరిమా |} 

నీఎ --- -మీ---ద- - ॥ || తుడుచు]! 



బిలిశీ 

అవశారి కి 

ద్ర పదమునందలి నాయిక జాణ, |పౌఢ, ధీర, ఈమెను గురించి నాయకుడగు 
(శీ వే ఎక శుళ్వరునితో చెలియనుచున్నది. “ఏమయ్యా నీవే జాణతనములు తెలిసిన ఘకుడవని అను 
కొనుచు మాచిఠి కడ నీయె మ్మెలు చూపుచున్నావు. నీకు అన్నిటియందును అప్పణముగా ఆమె 

వుండవలెనను కొనుచున్నావా * నిన్ను చూచి తలవంచు కొన్నది. అది చాలదా? నిన్ను దాచు 

కొని తిరుగవలెనా ? పెదవులెండి పోవునట్లు నిన్ను తిట్టగలదు. కాని మాటాడ కూరకున్నది. 
మాకప్పురగంధి నిగు గనరనె నలేదు. నీ యెమ్మెలకును ఆమె ఊరకున్నది. నీను కోపమును 

సెచుకొనలేదు (పతితో శ్రీవే. క శుళ్వరా మాతరుణి నిన్నుకూడినది, ఈమె | మొక్కులు 
బై కొనవయ్య్యా. ఈమె |_పేమను వినయమును చులకన చేయకుము నిన్ను నిముషములో (క్రిందు 
చేయగలిగిన ధీమంతు రాలు మాచెలి” అని జంకించుచున్నది. 

నారాయణి _ రూపకం 

ఎంతె నా నెజగవు యెమ్మెలు చూసేవు నీవు 

అంతటా నీకి యా? అప్పణియ్యవలెనా ! ॥ప ల్రవి॥ 

తప్పక చూచీ నీతో తలవంపే చాలదా 

వుప్పటించి నిన్ను వేరె వొరయగవలినా 

పిఫ్పిగట్ట బెదవుల చెర తిట్లవలెనా 

కప్పురపు గంది నిన్ను గనరగ వలెనా |! ఎంతె ॥ 

వూరకుంశు జాలదా వువిద నీతో నిప్పుడు 

గోర పెట్టి సారె సా౭ గోవగించవలెనా 

నిరాక చెలిసియు నిద్దరించె జాలచా 

కీరమాడి నిన్ను రతి బెండు సేయవలెనా ! | ॥ఎంలె ॥ 

చేత మొక్క జాలదా చేకొని నిన్నిక వేరే 

రాతిరి బగలు గడురాపు సేయవలినా 

నీతితో |క్రీవే క శేశ నిన్ను గూడె జాలదా 

యీతగుణి నేడే నీయుంటికి రావలెనా ! ॥ఎంతై ॥ 

అలో ఈం ౧4౧౦ 



వ, 

ఎం- - -తైెనా|॥నె-అ-గవుయె |! 

రి మపా పదనిదసా|ననిదపమాపమరిన | 

మె - లుచూ_--- - || పే--- వునీ -వు-॥ 

అంతట నీ]! శేయా. = శ || 

పదనిదరీసనిద పవపవ[|[|మవదస 

అ---ప్ప-ణి-య్య్య-|॥|వ-ల- 

ల. స ని eee కాలాను 

నిదపమరిమరినస ॥| 

--నా- - = --|| (1ఎంతైనా 

-రి 685 రీ 1p నరి మారిరిసాకగనని గాగ్గఫ దా! 

-తవ్పకచూ+ || చీ. -నీ-తో|త- లవం- సే॥ 

అంట మానక. మట లో. 

సరిమరిమారీ || 

బ్రా .-ల దా || 

_ రిమ పాద (॥పదనిదసానిదపదప॥। 

- వువషృుణిం చి ॥ని-- -న్నువ--- ౪౭|| 

రిమపద నిదపమరిరి|సా---॥ 

వొ=-ర*య--గవల|| నా=-=- || 

_రిమపాదపద ॥| నీనిదనసా | 



-- -మ్ను | పృరగం- - || దిని న్ 

స స్తా ్రాయకోనానినునానానావానానానాను న 
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అవతారిక : 

ఈశ పము నందలి నాయిక |పేమగర్విత, (పౌఢ, లావణ్యవతియగు నీమె తన 
నాయకుని యందు కోపగించి ఆతనిని దూంము చేనుకొని విరవోర యె చెలులవై ఆ| గవొము 
నొలక బోయుచు స్వామిక డకు వారిని వంపినదట వారు “తన తగవులన్నియు నీయందే చెప్పు 
కొనుచున్నది గనుక మా సాయిక చెలులతో ముచ్చటలాడుట మానినది. ఇందుకు కారణమును 

తెలిసికొన లేక మేము వగచెందుచుంటిమి. నీవచ్చటికి వచ్చినచో నీ యగడుతీరును. తన (పాయ 
మును నీకు పంచియిచ్చిన అభిమానవతి గావున తన గుట్టు బయలు పెట్టక మావై కసరు కొను 
చున్నదయ్యా | ఈ పష రుమును యి తవరా చూచాయగా నై న ఇలియక మే మట మటించు 

చున్నాము నీవు వచ్చినచో చిక్కులెల్ల బోవును. రావయ్యా ! నీక ఇందు (కొ _త్తవాశెవ్వరును 
లేరు. నీవువచ్చి మాచెలిని యేలుకొని, తప్పనీదే గనుక ఆమెకు కప్వురవువిజెమిచ్చి కౌగిట నాద 
రించుమయ్యాా !” అని (శ్రీవేంక శేశ్వరునితో విన్నవించు కొనుచున్నారు. 

నారాయణి _ రూపకం 

ఎరవుల వారెవ్వరు యిందులో నీకు 

విరివికాడవు నీవు విచ్చేయవయ్య | ప లవి! 

తగ వెల్ర నీయందె తగిలించినదిగాన 

మగువలతో జెలి మాటాడదు 

వగయెణఅగ కించాకా వలల బడుండితిమి 

అగడు నీవ థుదీరు నాడకు రావయ్యా ! ॥ఎరపుః 

పాయమెల్లా నీకే పాలు పెట్టినది గాన 

వేయెన తన గుట్టు వెళ్ళవేయదు 

చాయ దెలియ కించాకా సరితలు చూచితిమి 
నీ యందే చిక్కులు చాసీ నిక్కి చూడవయ్యా ! "ఎర వు 

వెరసి కాగిలిసీకే వొప్పగి౦ చినదిగాన 

సొరిది నెవ్వరి బుద్ది చొరనియ్యదు 

యిర్శవె (శీ, వెంక కేశ యీపెనినై కూడితివి 

వెరవు నీ వల్ల నుంది విడె మియ్యవయ్యా ! ॥ఎరవు!| 

ళం : వీరీ 565 
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నవని కాలాక అంటానా. క ల లోవ కాదన. 

ప -పనిదపామాy!|[పమరీంసా- | 

1. -ఎరవు ల వా || రె- -వ్యగు - || 

క ben స 

రి నన్గిధ్ధఫర్గసా-[]రీ-మా-॥ 
యిం--- దు-లో-||నీ-క -॥॥ 

a. నకును అలాల TROIS 

౨. _పదానరిసన్నిదపని|॥|దపమరిరిసా = || 

-ఎ ర వుల-వా*-- || రె- - -వ్వరు- || 

ల కంపన. బారా నాతినానాసానాతనన్సు కనక అము. సజల తానాలటు. కాలాను 

ప 

రి సనిధపఫదనరిమరిమా |॥|పదనిదరీసన్నిదపమరిమ ॥| 

యిం-- -దు-లో--- = ||నీ -- - కుం - ఎం = | 

1. _-వదానశఠిరీ(నరీమరిమరిమారిన || 

విరి వికాడ || వు--- నీవు --- |! 

యిన నన 

-పదసారీననిదప వ[|నిదదపపమమరి రి సరిమ॥| ప 

= వి-చ్చే- - ---య[|వ---- = -_ -య్య- - - || - 

లి _.పదానరి రీ నిస రీమపమశఠిన || 

_ విరి వికాడ|]|వు- - -నీ- -వు॥॥ 

అనాలని క me. FED 

మరీసీనిదరీ ననిద ప ||నిదదపపమమరి రి సరిమ |॥ ప 

చ. -రిమపాచాగపదనిదపాని దపమ || - 
-తగ వెల్ల ||నీ- -- -యం-- చె] 

_-రిమపదనిదపమ|]రిమపమరీసా |! 



పనన బని తననన మజ 
woe మ వాలోంంనానానిటటనిన. 

-రిమరిన సస = రి 

-మగువలతో. -||----౨=- = చెలి ॥ 

ల 9 AN A + గ్ర గ్ ల ల 

న య 

= రమావదనిని || పా---=- || 

= మా-టా--డ | దు----॥|॥| 

అ ననన క వ క ras pr. ue rrr పరా. WORE, 

-నిదావచాసనీన]సనరీమరీరీమరీ | 

-వగయె అ గకిం[|-- --చా- క] 

నన న య నాల అ 

_ నరిమరిమరన || రీ ననిధపదసా ॥ 

-వల ల - - _-బ [[డుం- - -డితిమి || 

_-పదానరి 8|| నినరిమవ 

-అగడునీ -||వ-- -ల - దిరు |} 
య 

nnn గోలలు re ee een] rr ni Ware SRR RTT Panna 

మరిననిదరిననిదవ[|[నిదదవ ప మమరినిసరిమ || 

నా- - -డకు - - -కు |॥|వ- --యా్య్యా- ----- = [| 11ఎరవు 



అవతారిక : 

ధ్ర కీ ర్తనమునందు అన్నమయ్య వారు వైవ్షవ సం్య్రపదాయములందు గల తనభ కిని 

చెప్పుచు _వెప్షవులై సత్యము, థర్మము, శరణ గతి పాటించుచు భగవంతుడగు (శ్రీవ క శుశ్నరుని 

ఆరాధించి స్వామీ అను|గవామును పొందిన భక్సా| నరులను నుతి.చి, కొలిచి వారిదయకు 

పా్యతులె తద్వారా స్వామ్ కృపను స పాదించుకొని తంించుడని చెప్పుచు తమ కాలమునందలి 

చై_ప్పవ భ కులెట్లుండిరో అను విషయమును చాటి చెప్పుచున్నారు 

రాగ లషణము ; 

మాళవి |పసిద్దములగు (పాచీన ర_క్రిరాగములలో నొకటి. ఇది యిప్పటి వాడుక 

(పకారము లిర8ివ మేళమనగు హరి కాంభోజి జర్యము ఇందు త్యాగరాజ స్వామివారి రచ నయొక్కట 

తప్ప |పాచీనుల రచనలు కానవచ్చుటలేదు. శృంగార పదములు అసలున్నట్లు _శెలియవచ్చుట 

లేదు. 

౬ ఆరోహణ : సరిగ మపదని 

అవరోవాణ : న నిదనిపమగమరిన 

మాళవ __ ఆది 

నిత్యులు ముక్కులు నిర్మల చిత్తులు నిగమాంతవిదులు వై ప్పవులు 

సత్యము కోరల శరణని (బదుకరొ సాటికి జెనగక జడులాల | పల్ల వి॥ 

సక లోపాయ ళూన్యులు సమ్యజ్ జూన పూర్జులు 

అక లంకులు శంఖచ[క లాంఛనులన్నిట బూజ్యులు టై ప్పృవులు 

వొకటి గోరరు వొరుల గొలువరు వొల్లరు (బహ్మాది పట్టములు 

అకటా వీరలనరి యన చాపం బాజుమతంబుల పు*తకోకలగ ' ॥నితుర॥ 

మం|తాంతర సాధనాంతరంబులు మానిన పుణ్యులు వీర కులు 

యం|తపుమాయల బొౌరలు పరులకు యెంతే నా మొక్కరు వై ప్షవులు 

తం|తపు కామ ।కోధ విదూరులు తమనిజ ధరగ్ణాము వదలరు 

జం[తపు సంసారులతో వీరల సరియని యెంచగ బాపమయ్య ! ' 1నిత్యుః 



బి 

వప] 

తప్పరు తమవట్టిన వత మెప్పుడు _దెవమొక్క డే గతియనుచు 
వొప్పగు తమ పాతి, వత్యంబున నుందురు సుఖమున వే వ్ష్లవులు 

కప్పిన (శ్రీవేంక టపతిదాసులు కర్మవిదూరులు సాత్విక. లు 
చెప్పకు డితరుల సరిగా వీరికి సేవించగనే ధమ్యుడనెతి ! ।నితు॥ 

అమా. నా అమలనానాానానలు re 

భీ 

-మచదాని సాసాొా సస |నస్నిదనిపప|పమగమరి రి | 

- ని -త్యులుముక్తులు!ని -- -రగ్రిల|చి- - -త్తులు || 

ow జజ భతఖుట్లు నా. పల అలు రరనానానానల పరమును తాతను కనాన. వదమల పముతు వానను. 

_రిగా మ పాపమగమరి రి |సాసనిధన|నా--॥ 

నిగ మాం - త-వి-దులు [వ్నైషప్ట -వు-[లు --॥| 

| oa. ల గగన అజాన్ మటుకు 

-రిగామపాపమదచదాదనిసా|!నసనరీగాగమరీ | ననిదనిప ప 

-స-త్యమువీ - - ర -ల]|శ -ర ఆ-ని||చబి-దు-కర్ో॥ 

] em కానన చరా మకా! సబ శాపము. మ భమనులనమనపునెను 

-పొ_సరీననిదనిపప|వపమగమరీ |నరిగమపా!! 

-సా ఒ.టికిబె-న-గక]|జ -డు-లా|[ల--=- -- Il ॥నిత్యులు॥ 

_రీ_ ర రీరి రి రిగ|[మషపరి గ|మవప ప ప | 

-త-ప్పరుతమవ-_|ట్టిన|వత]మె-ప్పుడు || 

_మదదనిసాసా-రీ|సననిదనివపప]| పమగమ రిస] 

_దె-వ -మొక్క - -|డే---గతి]య-ను-చు-॥॥ 

మాజియయ్నులు నక. నాకాలని మాకా! వా. మున్న. 
శ నాను కరా ల నని 

_రి గామపాపవపరి[ర5గమప।| వ మచారీస్॥ 

-వొ - ప్పృగుతమషపా-|తి-|వ-|త్యం - ఎ లున]] 



BY 

_రిరీరి రీ రీ రి గ్య మవపరిగ్మ(మపపప || 
క -ప్పిన శీవెం-|[కటపతి|చా-సులు || 

_మదదనిసాసానని|న నిదనిప ప।|వమగమరిన॥।' 

-కర్శవి _దూరులు- |సా- - -త్వికు]లు -- - --॥ 

రి గమపవవరి|8గమవ[|[పమదానిన | 
-చెపకుడితరుల|సరిగా-|వీ- - రికి] 

1 

సరిగాగమరిననసా-రి]|సీనిదని వ ప|పమగ మరిస | 
సే. _-విం--చగనే--|ధ - - =న్యుడ| నై---తి- || 

॥నిత్యులు॥ 



లిలీల 

అవతారిక : 

“హా౭ని యితర చేవతలతో పోల్చుకొనుట వెలి. అనగా తెలివిలేనివని, 

దేవతలు, మానవులు మొదలగు వారందరును ఈ పురుషోత్తముని యందే లయమగు 

చున్నారు. హరి వరముననే ఆందరును (బతుకుచున్నారు. ఇతరుల వలన వరములు పొందిన 

యసురులు చెడుచున్నారు. సమ స్ప జీవులయందును ఆంత రాత్మయెన పరమాతు్యుడగు (శ్రీవేంక 

శ్చేశ్యరుడు వెలుగుచున్నాడు. ఈ స్వామికి చాసులై కొలిచెడి వారికి వేవేల సిరుల నీతడే 

యికును గదా!” అని అయ్యవారు సర్వం (బ్రవ్యామయం అను బుషుల వాక్కు ల యందలి 

పరమ సత్యమును పాడుకొన్నారు, 

మాళవి __ ఆది 

తెలుపగ రాదిది దేవుని మాయలు 

ఫలమెణబుగరు యీ వటిన వెట్! ॥పల వి! 
లు లు 

పుట్టిరి దివిజులు పురుషో త్తమునం 

దై యణగిరి యతనందు 

యుక్తా యీతని యిందరితో సరి 

వెట్టి కొలుచుళు పెను వెల్లే ! ॥తెలుప॥ 

పారివరమున నే యందరు బదికీరి 

పరుల వరములు గని బడలిరి యునురులు 

యిరవెటీ గీతని నిందరి లోపల 
ఆగ ల్ a ed 1 ట్ర 
సరిగా మొక్కుట సవాజపు వెట్ | 1 అలుప॥ 

జీవాంత రాత్ఫుడు (శ్రీ "వేంక కుశుడు 

మయేవల @) అడిగ్చి యీతని చెవులు 

వేవేలు సీరులు వీరే యొసగిరని 

భావించు వారికి బట్టదు వెట్ | ॥ తెలుప! 

అ : 9269 



బ్ర 
ota పు, ప వనాలను తాలు. మారు. కనాన సానా. అనా రాకుతామిలు 

_దనీనసాననిదనిపవ|పావమగమ!|।రి రిన న} 

_ తెలుప గరా-. .దిది!]చెవు-ని-|మా.-_యలు |! 

_ధనీన రీరిరి రీ |ధ్రనిసారిరి|రి గమాపా ॥ 
_- ఫలమెోజణగరుయీూ| ప - -ట్రన | వె - - జ్ర | 

_దసీినరిగ మరి నన|ననిదనిపప| పమగమరి 
_ ఆలువగరా- - దిది|డే -- -వుని। 

-దనశ్రైేయ-ణ - గి రి యతనం-|దు--॥| 
“ససాసన్సిద నివు వ [మదర్గధద్గని]సా--|॥| 

దనిసానరీగాగమరీసా, నసనిదనిపా[పమగమరి 

వె-- టి-కొలు -చు పే| వె-ను- వె|.-.-.-లి 
౬ (అ 

_దనీస్ సాసనిధనివవ। 

_ తెలుప గ రా-=౨ -ఎదిది! 



విలిల్ 

ఆఅఫవతొరిర్ ; 

దఆ్ర్రులమేలు మంగతో కల్యాణ సా|మాజ్యము నేలుచున్న శ) వే క శేళ్వరుడు 

భూ మండలము నందలి అన్ని రాజ్యములను జయించెనని ఆమె సౌందర్యమును వర్షించుచు 

కు ఎతలము, కుంభకోణము, మధ్య దేశము, కా్చీర మండలము, గోలకొండ మొదలగున వన్నియు 

అమ్మవారి అంగముల యందే వర్ణించుకొన్న పదమిది. 

రాగ లషమణము : 

కేదార గౌళ (పాచీన (పసిద్ద రాగములలో నొకటి. ఇది యిప్పటి వాడుక (పకా 

రము £8వ మేళమగు హారికా. భోజి జన్యము 

ఆరోవాణ ; నరిమపదనిన 

అవరోహణము ; ననిదవమగరిస, 

కొందరు లవణ కారులు హారి కేదార గౌళ యను పేరుతో దీనిని 968వ వే.ళముగా 

చెప్పుషొనియున్నారు. కాని మేళక ర్హలు సంపూర్ణ సంపూర్ణములుగా నుండవలెనను భావముతో 

కాబోలు తరువాతి లతణకర్తలు వారి కాంభోజిని 28న మేళముగా 'జెప్పియున్నారు. కేదార 

గౌళను దాని జన్యముగా చేర్చినారు. నిజమునకు మేళకర్హల ఆవిర్భావమునకు పూర్వమే 

కేదార గౌళ మంచి |పచారములో నున్నదని వివిధ వాగేయకారుల రచనల వలన తెలియు 

చున్నది. 

కేదారగౌళ _ రుంపె 

ఎటువంటి రాజీక మే చెలియ నేడు 

కట కటా యెందై న కంటిరా కీరు! 1ప 

సోరంట సీమ పెమకూటంబు మూకచే 

భారంబు దుగముల పట్టుపడెను 

సార సారెకు మధ్య చేశంబు బయలాయె 

చేరి మయరాపురము చూరలటు బోయెక౯ా ! 1 ఎటు॥ 



రని 

బిల 

కదసి యట్టిట్టాయె కాశ్మీర మండలము 

నెరిచిక్కు బ ఆను కుంతలా రాజ్యము 

వరున చీకాకాయె నెరి కుంభ కోణము 

రుతువు గాయల గోల కొండ లోనాయెను! Vఎటు॥ 

వింత ఫూర్వుల పూర్వులిడ దండు విడచిన 

కొండ తామర కోలన కొలుపాయె 

నంత శీ నవే,కశుళు డలమేలు మంగ చేరి 

సంతతము కళ్యాణ సా మాజ్య మెలన్ ! 1ఎటు॥ 

_ పన న్ననిదని[పాదపమగగరిసా॥ 
= ఎటువం- --టి | రా-- జీ =~ —- = ఈ || 

po 

రీమరిమప వ|పారీనీనీసా- |} 
మే--.- చెలియ|నే---డు -|॥| 

worm We, 

-వనిన రీ] రీ గమగగామరీరీ | 
_కటకటా[యొొ- --ద్దై --న॥ 

-కంటి --రా- --[1మీ-=-రు--ఎ౨ = || [| ఎటు] 

-రిమమా |} పన నిద దనిప ప || 
-వింత పూ] ర్వు-ల -పూ- -ర్వు॥ 

or, గాలు. SRT అసిటమయనున నా లల య క అనాను 

మపని దదపమగ|।గరిరిమరీసా! 

లిశడదం- --డు -|[వీ-డ -చిన ॥| 

అలు హను శా అండా అమలు రూజు చాను. మాల ము అయాక మటల చయలు నాణాల. =. 

- ఫనిసారీ]రిమగగరినన[] రీమపపమ!| పా---|॥ 
-కొం- డతా|[మర-కొ- లన] కొలుపా. | యె---॥ 



28 

he నను wt మన re క ను. వాలా ననానాడనాాననో కనున ల టమ అబు. శన న నన ల 

రిమ గస రిమపాపమ |॥పపనిసానని, రి నీనిదదనిపవ |! 
నంత(శ్రీ- 1] వెంక సుకు - [| డల - మేలు-|మం-గ- జే-ర- || 

పనివరీ 8,5 గమగ గమశీ8॥ 
సం-తతము]|!క- - -ల్యా --ణ || 

ననన. మాయను 

రిగ రి నిసారినగ 6|| రీసనిదదవపమా ॥| 

సా---మా- --జ్య- |] మే- --లె-ను]|] [[2టు|| 
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అవతారిక . 

ధ్ర పదమునందలి నాయిక స్యాధీనపకిక. నాయకుని కడకు చని తిరిగివచ్చిన 

దూతికలు “అమ్మా సీ వుఎుగము పున్నమి చం(దునీవంటిది. ఆచందురుని వెన్నెలలు నీ వుఖ 

చందుని వెన్నెలలముందు తీసికట్టు, సచ్చి తేనె కులుకల వంటివి నీ పలుకులు. నీ పొందులు 

(శ్రీ నేక శుళ్వరునకు చెప్పరాని విందులు. అతడు నిన్నుర మెక్కించుకొని రాతిరులు నీకు మొక్కి 

నిన్ను (పసన్ను రాలినిగా చేసుకొన్న వాడుగదా ! ఇంకను అక్కడి సుద్దులు మ మ్ముమి అడి గేవు, 

ఆతనికి నీవే మేలుదానవు అని అమ్మ వారగు అల మేలుమంగా దేపికి చెప్పుచున్నట్లు అయ్యవారు 

వాడుకొ న్నారు. 

కేదారగౌళ _ రూపకం 

అందుమీద మేలుదాన వాతనికి నీవు దొల్లె 

కందువె చూతువుగాక గరిసించ నేటిశే ! | 1పల్ల వి॥ 

చిక్కని వెన్నెలతేట చెలియ నీమొగ మోట 

అక-జపు పతి నింకే మనగలవే 

నిక్కియాతడన్నీ జేసె నీవై వలపు వేసె 

మక్కువనాడ సుద్దులు మమ్మేమడిగేవే ! |; అందు॥ 

పచ్చితేనె కులుకులు పడతి నీ పలుకులు 

యిచ్చట నాతని నింకా నే మనేవే 

రచ్చలకు నాజె యెక్కి రాతిరి నీకు మొక్కి 

ముచ్చట కిందేమి మామోములు చూచేవే ! ; 1 అందు॥! 

చెప్పరాని నిందులు సెనెటి నీ పొందులు 

యిప్పుడు (శ్రీ) వెంక శుశు నేమి సేనేవే 

తప్పకితడె కఠ స తమకములు వలసి 

వొవ్పుగా మమ్మ మెచ్చితి వొరయ నేమిటిశే! ॥[అందు॥ 

PN శీ గో జ గ్రా గ్నా 
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కవాలా. నాన న్య అలు ఉనాన నో స్వ చయ వెప క న న ను ల ల్ల స లో క మాకా వునున. అననన. కోలో మాలు శరెననాిననులను. 

పానిదదపమగగామరి॥రీ మగగ రిసనిసా 

అ ౦దు-మీ- --ద- ॥ మేలు -చా-- = న ॥ 

ఆల న న న ఆబాల ల అము బన కము దాం సలా అల గ కు ననా. ల్లు లాలు నా అస్లు. చైవ 

రి వుపానీసా॥|న నిరీగీ వీ నీనిదదనిపా॥ 

కం - దు వెజూ !1|తు వు. గా==-క - = |! 

మాని ఉనన గారా చా ఎల చం హాల బ్రాల. వలు కనన కప కనాన అబన అ అవా అణ ఉనన భావి టబ అ చానా ఇనప న న ల ను 

రిమపానిదదపదపమగ |1॥ర మరీసా -=-॥ 

గ- రి సిం ౨౨ చ- - _,;నే-టిశే ఎ-॥॥ 

మానో మ నమక వను చా ఉనాన రానా శా క లు సూ య కటటల కక. 

రి రి డిరీ ;; రి వమగరిమగరి సా ।। 

చిక్కానివె;! న్నె-ల -తే- ~~ టు Il! 

ఇన ఉనాన క ఖు అ అలం భవనా దానాలు పలల ఉను ప ఆల మన ములు వను ము ల నను! 

నాదాలు నాలాల శమ. సమస్య కలాలు mae as wm ST a a Te 

ర మమగగనరీ ॥రిమపానిదదవపమయ॥। 

అక్య్థ జ - = -పు!1।[వ తినీం- ౨-౨-౨౨ || 

మున నా చలన అ ఉనా గాలా చన ఆద క కు వామ అలన అంటు. కాక యుల ఉనను కొనల భు పాల సధ 

ప 

'కే_ _ మ-న-గ- ల 11 వే = -- = [1 

పా టన వాల ల శిల కటల రో యణ అ పు భుజా పాలు గానా మట ఇమాం భనకు భా వనాల కాల పరా అల అ చని ae అనాను వా ఉనా వధ అనన 

| అందు! 

పనిసారి।[రిమగాణరివనిసా।; వరిమగగరిసానిని ;; 

నిక్కి మాత | డన్నీ- చే. -- నె॥ినీ - -వ్లై- - వల ॥ 



రీళనిదచానిపపా॥వనిసారీ-గనసాగ॥సా-నిరీననిదదనిపా॥ 

పు- -- వే - - నె | మ -క్కువ- -నా॥ డ --ను-- -ద్దు-లు॥ 

పమపాసా 65 వనిదదనిపా |; నిదదప మగరిమదరీస । 

మ - __ మ్మే- ---మ- - 11 డి గే _వే।॥ | ఆందు।। 
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ఆఅవతారిథ : 
ల 

జ్ 4 శో ఖ్ శ్ mw 

అక పాముసుందరి నాయిక దిరహోత్క_. రిక నాధునిరాక ౩ తాను ఎట్లు వేచి 
చె... 

యు” దయో ఎన్ను ఆ౮*టము లను పొందినదియో చఇలులకు టో రవ ద్ధని జారి కాపుఠముల 

వంటిపి కాదు నా ఇ*పురము, (పాయము ల నె మిని చిగురించుచున్నని, కాయము కాకలు బాయ 

కన్నది కని చూలు ఎదురు చూచుమున్నవి  ఇక్కిళుల యందలి చింతలు చేతులలో నే 

యున్నవి. విరహము క కోవమును తెప్పెం ఎచివను. పెదవులు నన్ను నవి ఒంచుచునే యున్నవి. 

ఇట్టున్న న్న (శ్రీ వంక శుళకంరుడగు నాధుడు కలియగా నా మోము కళలు విరినవిలొ అని 
౧ a) 

అమ్మ వారగ ఎ భి మలు మంగ చెప్పుకొని. చున్నది, 

రాగ లక్షణము : 

కాంభోజి అతిపాచీనమెన ర_కిరాగములలో నొకటి. ఇది భాషపాంగము.,. న నివ 

ద సపాః'"' అకు సందర్భమున వలకు కాకలి న్ పాదన్వర మె యిది భాపూంగ స్వరము, ఈ రాగము 

యిప్పటి బర వ మేళమగు వారికాంభోజి జన్యము నిజవ నకు వారికా, భోజి కన్న ఎఃతో 

(పాచీనమెైనది భాంభోజి వె.కటమఖి సం గపద*య:యిన చెప్పిన కాంభోజి ము తే (తజ్ఞుని పద 

ముల మయ-దలి కాంభోజియు ఒకే విధముగనున్నవి. 'తెనుగున గలకొన్ని కావ్యములలో యీ 

రాగ వళి కలదు, 

[8 వ శతాబ్దపు, సంగీత సాహిత్య భరత శాన్త్రకోవిదుడును మహాకవియు (శ్రీకృష్ణ 

"దేవరాయల వారి అష్టదిగ్గజము. ౯లో నొకడును నగు రామరాజ భూషణుడు తన వను చరి తయను 

మహో|పబంధ సునందలి క పద్యమున- 

ఆ జాబిల్లి వెలుగు పెల్లి కల డాయన్ లేక రాకానిశా 

రాజ్యశ్రీ నఖమైన మోమున పటాగ్రంబె త్తి యెల్లె_త్తియా 
రాజీవానన యేజ్న్చె, కిన్నెర వదూరాజత్ కరాంభోజ ౪౦ 

భోజీ మేళ విపంచి కా రవ నుధాపూరంబు తోరంబుగన్ 

అని కాంభోజి రాగమును, కరుణ, విరవా భావములను వ్య _క్షము చేయుటకు చక్కగా ఉప 
యోగించునని తన యభి|పాయమును చెప్పియున్నాడు. 

కాంభోజి _ (తివుట 

వనిసేశు నమ్మలొాల యిదివో నాశాపిరము 

కామీంధి వలపు పతి కాగి లే క్రోరగీని | 11 పల్ల వి।। 

\ 
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కాయమే కాకల బొంది గాసీ రమణుని బాసి 

పాయమే చిగురించి బెవైెసే 

చేయి చెక్కిటి ఫీద జింతలు శేచీగానీ 

యేయెడ గను చూవులు యెదుశే చూచీని ! (1పమి।। 

పని పూని పయ్య దె వైైెవె జారీగా నీ 

ఘనమైన చన్నులై తే గట్టులయ్యని 
గొన కొన్న విరహము కోపము పుట్టిం చిగా నీ 

ననుపుల సెలవులు నవ్వింపించీని ! 1ఏమి!। 

గారవపు నాకౌగ్లి కారాలు పుట్టించిగానీ 

వూశేటి మోవి తెనెలు వుట్టిపడీని 

యీరితి |శీవేంకశుళు డింతలో నన్ను గలసె 

"శశిటి మోము కళలు తెలివిసేసీని ! [1ఏమి। 

థం : 27184 

నినిదదప[|॥పానిదపమ గమావా |! 

-- =తు = || న -- - -మ్మలా ల [| 

పదప దాసా దచదారీస్నిదపా-మపా || 

అనల గో పనిముకునినాన బలు. క. ప్రగతిని నునన pig, Tin, 

పమగా-ర పమగరిసాగనరిగమపా-మపా |] 
శా----మిం--- చి ॥[వ-లపుప - తి |] 

Cessna TTT Te | 

వామన అ ట్ల గా కతు వాకా మజాకానా నుసన్రు కలకు ఆరామాలు. పవనము మనలను. 

గమరిగపాదాసా.-ప|| చారి. నిదదొనిపపా || 

కాఎ*-- గి లేకోఎ- || 6=*==౨-ని*-- || || 

__ సరిగమ రిగసాf]సాసనిపా ధా సా- |] 
oo బాత న్న ti ఆతి ఏరి nm రిం 
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“బని పరమా. అ. పమ బల్ల కోడిని ననా. 

సొ సనరిగనరి రిగామగరిగసాసా | 

దికా-నీ-రమ |॥|ణు- -ని _చాసి || 

తమల మలల, నినో నకనాకకు అస ాకాపమునా. ాంయునటుయానానును 

=ఎగద్భ్ధన రీ-గసాyగ|నసా_గ్ల్గరిసనిధ్రదషప |}! 

పాయ... మె[|| చిగు- -రిం.- - చి-॥॥ 

ఫర్గఫగ్గాగామగరి[]సా----- || 
వె--వె- - - -|॥[నె- = లా - || 

కు కా. కాయి లను. బనాయనాలానమునమల యమున ఛనొముడనమునులలా. 

_ -సరిగమపా॥ పనిదపమగామాపా ॥ 
--చే_యి- చే॥క్కి-- టి- - మీద |! 

అనానడు వుంలము. కోకు arg. RT re Ae నుట అను am] శాలు నానన 

-గమపదనసానసనీనసీనిద|]దపదని చాపాపా!] 

--చి-త- -లు---f|రే- -చీ గానీ | 

__వద నఠీిగ మగ రిగా|[నవనగరివ్గ్ మరిగసాసా॥ 

_-యే-యె-- -డ- -|॥1క -ను-=- =*చూ-- పు || 

సాద నస్రి- గ సా[పదసారిగరిన నని దచాదానిప ||మా 
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అవతారిక : 

ధ్ర పదము నందలి నాయిక ఖండిత. ఈమె నాధునితో “నాతో నీవుండికను 

నీ మనసు ఎట్లున్నదో నాకు తెలుసును ని మాటలలో గల భావములను నేను 

తెలుసు కొంటిని, నా వలపుల యఎదలి వంకలు నాకు ెలిసినసి. ఇంతటి వాడ వె 

యుండియు నా గుణములు గొప్పగా నేల శకప్పుకొందువు! నీ విద్య లన్నియు విచారించి 

తెలును కొంటిని, నీ వళె నుండవలెనని భావించికిని నీతో నవ్వుచు స, తోవముగా నుండుట 

యందలి ఓరుపును తెలునుకొంటి. ఇంకను విడువక నీ నెర్చులు నాకేల చెప్పుకొన జూచేవు. 

ఐనను నేను నీతో కలిసి ఆనందముగా నుంటిని. నీగ అదియే గుగుతు ఓ వేంక కేళ్వరుడా. 

ఇంకను ఇచ్చకములేల+ నీ వన్నిటా ఘనుడవు నేనరుగనాి అని నాధుని య.దు తనకు గల 

(ేమను వెలి బుచ్చుచు ఆతని నడతలను తానెట్లు సహించు కొనుచున్నదో చెప్పుచున్నది. 

కాంభోజి... రూపకం 

'నీ విన్నిటా ఘనుడవు నేనెజగనా 

యీ వల నావల నుద్దులెల్ల నాకు జెశ్చువు! 1వల పి॥ 

మంతనాన నేను నీ మనసెల్ల నను గెంటి 

వింతలే. సీ మాటలెల్ల వేలుచు కొటి 

వంతులు వెట్టుక నీ వలపెల్ల బెథిసితి 

యెంత కెంత సీ గుణము యేల మాకు జె ష్పెవు ! 1నీవి॥ 

కడల నీ విద్యలు ఇక్కడనే విచారించితి 

బడి నుండి నీలాగ భావించితి 

వుడుగక నీతో నవ్వి వోరుపు విశారించితి 

యెడలేక నీ నేరుపు తేల నాకు ఇ 'స్పేవు ! 1సీవి॥ 

నిన్ను గాగిటనే కూడిణెయ్య మెఆా జేకొంటి 

చన్నుల నొ_త్తి నీమోవి చవిగొంటిని 

యిన్నిటా (క్రీ వేంక కుశ ఇచ్చకములు మెచ్చితి 

యెన్నటి కిది గురుతు యేల నాకు జప్పేవు! (నీవి! 

శం : 27.188 
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తలలను పకకకి కలస క వ SRM ban an 

సరిగమగరిగానస]నని ఫా శ్లాసా!} 

నీ_ - -వి-న్ని-ట||మఘ-ను డవు ॥ 

పదసా-దరిననిద|॥పాసమగరిసా॥ 

నే. .-- -నె- రగ |॥|నా--=-=- ౨|| 

“లాకు. శమ. కమ సమా లాట కం వా వలను. సనన ల క 

సనరిగమవదనరీననిచా|[]|పానిదదవ పమ గరి |} 

నేం - - -- నెర. గ ||వాఎ ఎ ఎ ఆ ఎ ఎ ఎ || 

టను సనన కాల చా కదాని అటుల కానా, కానాల గాకు 

పదసరీగ మరీగ హొనిద([మవదా ఠి ననిదపామగగరి ॥ 

నే. --- ఎ నె- రగ -||నా- ౨-౨ ఎఎ ఆ ఎ ఎక 

అలా నానన SRR చణ ఊలు జా 

మగమపదదా|॥[|నిదదపదననీదా ॥| 

యౌ. - వల నా॥వ-ల ను. -ద్లు |! 
(లు 

పదసేరీసనిదప[|నిదదపపమగరిసా |] 
లు జి ర్ట లె-ల్ల -నా--కు|]|చె-- -బ్బృ--- వు]! In] 

వవ పపమగ మా |॥గమపాదపచా | 
మంతనా- -- ననే. -ను- నీ] 

na R TTI RTD aa na fu యనక am 

ఖని అలాల లతా. కాను Tn ot అను క కనాన యు చనా ము కనను ఇట ల క ల ట్ అనను 

సనిదా|[మపచదచానిద చద సమగ మా |} 

_- లి - = [1565 -ను=-=గొఎ=ఎ == టి || 

పల అలానా అణ కనా అల క టప 

నిసరిగమరిగ సా] సననివాభఖభాసా || 

వింత -లై -- = నీ ॥[మా- ట లెల్ల || 

నీపపపమగ మవహా।|పదసా సనీనసిదద ప |] 

వే-లు-చు-కొంఎ- = |[-- ౨ ఎఎంటి - || 



క ననన 

వదగామగరిసా॥|సనిపాదాసా 1] 

వల పె- = -ల్స | దె- లి సి తి |} 

nena తన. యాలని 
a] లన వాలు పరమా. బ్య అ నా న 

సాఠీనీనిద|॥[[దమపాదానిదపాపాదపమగ | 
త ఎ- ఎ -|[నీ=*=- గు == ణము-- == || 

చ చు ననన మా అను కటు నానన అల ము టాయి అమ కానన మసన. అ కాలం భాను వానలు గను చను అపు బూజు అమన మ్రల మలాల ఇ నాలాల. వనన చనన న లు మటు కతు 

వదసాననిచానిదపా|నిదదప వమగరిసా ॥ 

యే- లమా- -కు- -॥చె- -- పే. -- వు॥ [నీవి॥| 
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ఆవతారిక : 

ఈ కీ ర్రనము నందు హారి కల్పితమగు మాయ యందు చేపాము నెత్తిన తాను 

అంగన లకు జిక్కి, బంగామునకు జిక్కి, బంధు జనులకు జిక్కి. వావి వరుసలకు జిక్కి భోగములకు 

జిక్కి. ఎట్టు పాట్లు పడుదున్నదియు ముంగిట ఊెతముల యందు జిక్కియెట్లు వెట్టి చాకిరి 
గ వో య ర 

చేయు చున్న దియు చదువులు చదివి మతముల భమల యందు బట్టు అల్లాడినదియు చెప్పు 

కొనుచు చిత్తములో నీ పాదములను గని, నీ శరణు జొచ్చితినయ్య్యా అని ఆయ్యవారు జీవుల 

మాయామయగు బంధముల యందు ఎట్లు తన్నుకొనుచున్నారో (క్రీ) వేంక శేళ్వరునకు విన్న 
వించుకొను చున్నారు, 

కాంభోజి _. రూపకం 

ఇన్నాళ్ళు నందు నందు నేమి గంటిని 

అన్నిటా శరణు చొచ్చి హరి నిను గంటిని | [పల వి॥ 

అంగ నలపన జిక్కి అలయికలే కంటి 

బంగారు వంట దగిలి (భమ గంటిని 

ముంగిటి ఉతా లంటి ముంచివెట్టి సేయ గంటి 

అంగపు నన్నే చూచి అంతరాత్మ గంటి! 1ఇన్నా॥ 

చుట్టాల జేరి చూచి సుద్దుల చావులు గంటి 

మట్టు లేని వయనుతో మదము గంటి 

వట్టి కొమములు సేసి వరుస మాయలు గంటి 

పట్టి నారాయణా యని భక్తి నిన్ను గలటిని ! (ఇన్నా! 

వింత చదువుల వల్ల వేవేలు మతాలు గంటి 

నంత కరగ్రముల వల్ల సాము గంటిని 

యిఎతట శ్రీ వెంక శుశళ యిటు నా జీవ భావము 

చింతించి అందులోన నీ (శ్రీపాదాలు గంటి! 1ఇన్నా॥ 

8 Mn గ సజ 
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మగ వదసాగ॥నిదహపమగరి ॥nననిఫచ్చా-॥సారిగమపా॥ 

ఇ -న్నా= ళు | నం-దునం- దు | నే-మిగం- | టిని _ - - Ht 

చుటు హు కలలా వానా భాంగా నా చాడు అను నా నానా చాల కము రాల అము అజం బాగా పదాని చాలు ఈననవ బాలు రారా బ్య చమన వన వాల యము బావా ముని భు. నకలు ల ముల అలాల. ననా టా భు అనా ధాన గారా అకా 

ఇ -న్నా-- ళు --॥1|నం- -దు-నం-- -దు- 1! 
య 

సరిగమరిగరిననిఫ రా ॥సరిగమపా!! 
నే... -మీ౭గం.ఉ = = n1nటి-ని = - | 

బల్ నపద సా_-n॥nనరిగసీ రిరి ॥ 

అ -న్నిటా- |॥₹ళ రణు జొ-చ్చు॥॥ 

రీగమదు గనససనిచా।$।దపమగమాపా ॥! 

ర 

రి 

-ని-ను-గం. - || టి--* ని = |! | 1 ఇన్నాళ్లు! 

 వనాణాణానలన తనగమనాటును కారో మమ 

గమపాదపమగా ॥|గరిసాసరి రీ ॥ 

అం-గ=౨-న ల ॥|ప- స జి -క్కి || 

సగరిపగమరిగసా |; ననిపాశణాసా ;| 
అ-ల-యి-క = లే | కం- ౬ ఆ 65 1 

పదసరిగనసన || సరిగముపదనిదషప॥। 

బం-గా=ఎరు = 11 వెం-- ౨ ట-తగిలి ||; 

మపచదాఠతీన్నీ_- దద ।$।పాఎ=౨-=॥| 

భమగం-=-=౨-=-టి 1 ని --=-॥| 

వమగావపదస।$। చదొాసాసా || 

ముం. _- గిటిత ॥ తాలం టి 1 



లీల 

1 చారీసనీద దపప ॥। 

చ్చ 

స్ 

ఠి || ఎ ఎఎ యగం-టి 1 
SA) 

దపదదసా॥ నరీగ సరీ! 

అం-గపు న |; న్నే-చూ-చీ॥। 

౨ రిగమరీగ సావనిదా।:! దపమగమాపా !। 

అ౦* - - త- రా - -త్మ 11 గం౦ం- = = ఢి ఇన్నాళ్లు! 
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అవతారిక : 

ఈ పదము నందలి నాయిక కలహోంతరిత, (పేమ గర్విత ఈమెకు నాధుని యందు 
గల |పేమాతిశయములు శేెలిసినదగు చెలి “ఏమమ్మా! మంచి |పాయములో నున్న దానవు 

పతితో యీ విధముగా పెకుగులాడ వచ్చునా ? చనవులు చూపు కొనవలె, కై వశమెన వేడుకల 

కానందించవలె, 'నెఅవై న నేజుపుతో గూడ వలె, గాని వలచిన వారితో వాదులు వేనుకొన 

వచ్చునా? |పియుడు చెప్పినన్షైల్ల చేయవలదా ? అప్పుడే గదా విరిసిన పూవులవంటినీ కోర్కెలు 

దీరును. సిగ్గు పడవచ్చునా 'సెనవెట్టిన మగని వద. ఆతడు నిన్ను రంతుచేసి పిలచు చున్నాడు, 
fy లు అ 

రావమ్మా! నీ నాధుడగు (శ్రీ) వేంక శుశ్వరుని అలరించి యానందింప కేయుటయే నీ పరమా 

వధి” అని నాయిక యగు అమ్మవారిని లాలిఎచి బుజ్జగించి సతీవతులకు సంధి చేయుచున్నది. 

కొంభోజి - రూపకం 

రావే అతడు నిన్ను రంతు సేసి పిలిచీని 

తావులనే లోగుళు తగునేరుపు! ర 
36 బి హా! 

బలిమి బెనగ రాదు పాయపు వారి కెల్ల 

వలనై న చనవు చూవవలెగాని 

కలిగిన వేడుకలు ఎక. (వాల కుండాను 

'నెలవున గూడుశు నెరవై న నేరపు! (రావే! 

వాదులడువగ రాదు వలచిన వారి కెల్ల 

సేదదేరి చెప్పినట్లు చేనుళీ కాని 

పోదిగాన్న కోరికలు పొది పిచ్చకుండాను 

సాదు వలె లోనౌజు చక్కని నేరుపు! 1రా వ॥ 

సిగ్గులు వడగ రాదు సేనపాల వారి కెల్ల 

నిగ్గుల గాగిట గూడి నిక్కు.శు కాని 

అగ్గమె (శ్రీ చేంక శేశుడరసి నిన్ను గలసె 

కగ్గు లేక నుఖంచుళు కడు నేరుసు |! 1 రా వే 

ళం ; ఏ6ి..544 
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చ, 

ీక్ర 1 

పొాపపమగమా |;గరివమగరిగరిగరిసా || 

లని “చ మో సా ॥| రి 

1 అంత -డు-ని.-_.-న్ను ॥ 

వ|దవమగమాపొా ॥! 

-n1nపి- లి. చీ నీ ॥ 

నసనరిగ సరి || 

తా-వుల నే॥| లో-గుళు-_-॥ 

పమగరిసారిని 

త ._గు_- నే. 

a ఇమ చను ఆనన పలాన అన 

ద్రఫూ॥దపమగమాషపా॥ 

= రు || పు=ఎ = = = = ll 

కోలా మమలను. భమ. నలు ఆబాల అను. చనన క 

గాగమగగగరిగరి | పసపమగరి సా... ॥! 

బ లి - మివెన-గ=౨ | రా=ఎ .- దు. -l| 

అనా. ధమ. కొనను కు అమా. ఉనాన 

పధదసారిగ సా ॥। 
చల మం వాల సో బం బాప దులా 

పా- య - ఎ పు! వొా= = రి కల్ల ॥ 

FETs అనన. ernie సాను నా సి నా 

సరిగాగామగమా॥[గమప ద నిదదప చా 1 

వ- లనే. - న || చ .-నవుచూ.--ప 11 

FR erry, Te we 

వ రిసీ నిచానిదదా |; పా----॥; 

వ- ల౨ గౌ ౨ = = [1 నీ -- ౨౨ || 

పదనసా_|| న నిపాదద సా ॥| 

కలిగి న -॥॥వే- - డుక లు ॥! 

వీరీ గ వన రి రీ॥ 

మాల నంంన రగా ననికాన్నానా కావట. బ్బ 

ప్రమగామగరీసా॥ 

[116 



తాకా 

లగ 

ల వా, 

పదమగరీగరీసా॥ రీసనీదపచా॥! 

నెల వు - - న- = ॥1గూ--డు- శు ॥। 

గమపదసా-ర6 సని దా ॥1పసపమగరిసాసరిగమపా 1 

నె-ర-వై--న- - 1, నే ౨-౨ =ఎరు-- పు! 

పాపపవముగనూ 1॥[గ౦ంపమగరగరిగరిన || 

రావే...“ [అ-త-డు-ని- - -న్ను | 
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అవతారిక ; 

ధ్ర పదము నందలి నాయిక (పేమోత్కంఠితయగు ముగ్గ. ఈమె నాయకుడగు 

(శ్రీ వేంశ శేళ్వరుని వై తనకు గల మక్కువలు తెలియజేయు చేతలనన్ని యు గుట్టుగా గుంభనగా 

చేసి తక ఇెలులతో “ఆతనితశో మాటలాడితిని, నా మొగమును ఆతడు |పియముతో చూచు 

వకు నేకు మౌనముగా నుండ చేరనై తిని, వాని కడకు పోయినదానను కొసరులు లేక 

సమ్మతితో నుంటిని మొగ మాటమున చెనకక యుంటిని. నన్నాతడాదరించి నప్పుడు వాస 

లిమ్మని పట్టి యశుగ చేరనై తిని, సమ్మతితో మై మరచి యుంటి నదేనా నేరము తన్నేమి చేసితినే 

ఓయమ్మా !' అని తన బేలతనమునకు వాపోవుచు చెప్పు కొనుచున్నది. 

రాగ లతణము: 

యడుకుల కాంభోజి |పొచీన రాగములలో నొకటి. సరిమపదస|నసననిదప 

మగరి స | అకునవి ఆరోహణావరోణములు ఇది భాపాంగము. “సనిఫ గసా 'ననిసా 

ను నప్పుడు కాకలి నిపాదము పలుకును. పూర్వా చార్యుల రచన లన్నింయయా యూ రాగము 

నందు గలవు. ఇది యిప్పటి వాడుక (పకారము కరివ మేళమగు వారి కాంభోజి జన్యము. 

యదుకుల కొంభోజి (తెలుగు కాంబోది) - తిపుట 

తను నేమి సేసితినే తానేల తమకించీనే 

యెనయగా నూరకున్నదిదే నా నేరమా ॥పల్ప వి॥ 

తగుల నాడిన చాన దల వంచు కుండ నై తి 

నగితి నింతేపో నా నేరమీ 

మొగము చూచిన దాన మోనము గైకొన నైతి 

గపడి లోవై న దదే నా నేరమీ! ॥తను॥ 

యింటికి వచ్చిన చాన నే మైనా గొనరనై తి 

న.టున నే నుంటి నది నా నేరమీ 

అంటిన చాన నేనక్షై చెనక నై_తి 

వొంటి ముగ మోటల నేనున్నదే నా నేరమీ! - ॥త్తను॥ 
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నెమ్మది గూడిన దాన నిజబా సడుగ నై తి 

నమ్మితి నేనిదయు కా నా నేరమీ 

వుమ్మడి శ) వెంక మేకు డొగి నికై నన్ను గూడె 

సొమ్మల మై మజది నే జొక్కినదే 'నేరమీ ! తను; 

పాలనలో ఇను Cr 
a] 

_ -పదసానా|[సాసారి గ రిననననిదదనిపా ॥| 

-=ఎతనునేమి |॥|చే -----సి-తి- నే-- || 

ఆలూ నన నను య లుం! 

మారిమపదసాదప[|[పమదపమగగామరిరిమరి || 

- తా- నే- - ల-|త--మ- -కిం- -చీ. -|॥| 

వా కనాన URRY, 

సాన నన నిపాదా[ నరిగ.సరీ ర |] 
సయెనయ- - గా ||నూ-ర -కున్న |! 

- -నసనరిమపచదాపా॥వవమగ గరిరిమరీసా || 

--దిదెనా- - నేగర- - -మాం- అ= |] [| తను || 

_--పవవపపాపా[|పదసదపాపవమగగామగ ॥ 
తగు లనా||డి--న-దొ---న ఎ] 

ననన సం 

రీనరిసాసా]] సనిధ ఛా - సరిగసరీ॥ 

-తలవంచు!]కుం- _ డ _-నై-. -తి॥| 

అదిమాను. కొనకు స ను 

_- -రిమపాదనసదరఠరీననపా[వపపమగమరి రీ. || 

-నగీతి---= - -=నిం|| తే ఎ - = -పో-= || 



నానా. ము సకాల 
ము శాం లా లం వెనకల 

__ సరిమామా॥గమపదాపపాదవమా |! 

_- మొగము చూచి -న- -చాన- -॥ 

సాదనిసానద[॥ దనిసారీన 

తిఅగ పడి - |॥||లో- = - 

పొరిమపాదనదరీినీసదప॥] ప 

నాననా అజ ుతన్ల కో కరమున 

గ 

వై---న-॥| 

ప మగమరఠిరిమరీసా |} 

_ ద దేనా- -- ఎ ౨౨ == |[నే----=--ర --=మ్॥ [|తను!] 



256 

అవతొరిక : 

ఈ పదము నందలి నాయిక |పౌఢ, ధీర, స్వాధీన పతిక. ఈమె తన చేతలను ఎంతో 
చమత్కారముగా చెప్పుచు యువిదల స్వభావము లిట్లుండునని నాయకుడగు (శ్రీ వేంక చళ్వర నికి 

విన్నవించుచు “మేము కూరిములు చల్లుచు కొనరు చుందుము. మించిన నరనములలో  విరసము 

లను గూడ మేము చేయు చుందుము. చనువిచ్చి కూడుచున్నప్పుడు జంకించే గుణమును మా 

కున్నది. అటి మా గుణములను నీ వేల యనుకరింప జూచెదవు స్వామీ! ని చనవులకు 

ఇరవునై న అలమేలు మంగను నేను నీ జాణ తనములు చాలించి వ్యంగ్యపు నవ్వులు మానిని 

(పక్కన నన్నుండనీ” అని తన భావములను అతి మనోజ్ఞ్ఞముగా వెల్ల డించుచున్నది. 

రాగ లవణము : 

బలవాంన మేళక_ర్తల ఆవిర్భావమునకు ముందు నుండియు వాడుక యందుగల రక్రి 

రాగములలో నొకటి. ఇది యిప్పటి వాడుక | పకారము విర8వ మేళమగు వారికా భోజి జన్యము, 

తాళ్ల పాక వారి రచనల తరువాత ఇందు త్యాగ రాజ స్వామివారు, దికితులవారు మొదలగు 

ఇటీవలి వాగ్గేయ కారుల రచనలు మా(తము కనబడుచున్నవి. 'మ కి మగస అను [(పయోగ 

మును వీరి రచనల యందు |పన్ఫుటముగా కనబడుచున్నది. 

ఆరోవాణ :*: నరిమగరినువదస 

అవరోవాణ : స నిద వపవమరిమగన 

ఖలహంసన __. రూపకం 

మిక్కిలి జాణవు సీవు మే మేమి చాతి 

పక్యాన సీవన్నిటాను బదికితే జాలదా |! 1పల వి॥ 
ap) 

కూరిములు చల్లుతా'నె కొనరే గుణము మాది 

నేరుపు మాకున్నదా నేరమేకాకా 

మేరతోడి మ మ్మేల మేకులు సేసేవు రతి 
BR. ౨౨ డె. వ amen కి లా. 9. ౫. 
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నించే సరసములోనె నిండు విరసము మాది 

మంచితనమున్న చా మాటలేకాకా 

యంచ నేల మమ్ము నీవు యిల జాణలలో నెల్ల 

అంచె నూడి పడ్డ వాడవంత మాతోవలెనా ! ॥మిక్కి లి॥ 

చనవున గూడుతానె జంకించేగుణము మాది 

తనివి మాకున్నదా తమియే కాకా 

అనుగు (శ్రీ 'వెంకశేళ అలమేలుమంగ నేను 

సెనగి కూడితి వింక బెట్టి నవ్వవలినా ! 1మిక్కి-లి॥। 

శం: 17-610 

ప పామగ సరిగా|॥నరిసానిధపఫపా॥దధనరిమగన | రిమపా-- || 
మిక్కి లిజా - - 1] ణవునీ వు - _- || మ-మే-మి=||బా- తి --॥|॥| 

౨ పదసా నిదపాదవమగ |నసరిగాసారిసనిరపా॥ 

మి -క్కి-లిజా---|॥|ణ-వునీ_--వు- -॥ 

దసరిమగస|॥ ర మపా--॥| 

మే-మే- మి-|॥|బా- తి --॥| 

కి. పదన్రిగ నరిసన్ నిద |॥|పామగసరిగాసా॥ 

మి- = -=కి లిజా._--|ఇ1ణ వు -నీ- -వు ॥|| 3 53 

4. వపదసాననిచదాపా[మగనరిగా నరి న|} 
వ- -క్క-ననీ|]వ - --న్నిటా-ను || 

సారిననిదఫ డా సరిమపా- || 

బతి-కి-శ- ||[చా-లదా- || 



258 

చ. వపద పమగరీ॥మగసారినసా | 

కూరిము- - -లు ||| చ -ల్లుతా-ను॥| 

ధదససాస సరి ససిదదఫణాసా॥ 

కొస లరేగుణ |[ము---మా- - ది || 

ఫధ్గసౌా రీ [మగస రీ -|॥8మప దసానిద దదపదా ॥|॥ పొ----] 

నేరు పుమా॥కు- -న్నదా- || నే- - -రమే-కా- - || క ----| 

దసరీమగాగనరీగా నరీసా | న్ రీ మగగరిగాసా॥ 

మేరతో-డి | మ- - మే్మె- ల | మం కు -లు- = సే || 

కాక జ ల ల్లు పక శవము. గాధాంతాకోలలానానతనాతతు పడమట నజనాలముానాను 

 అువాననానాలానానానుం ని అ అశానావననననాతనన్ను టా. చోననానాలానాణనలానానన 

చనిదదవదావ్న]|[పదసారిస్నిద[|॥దపదాపా--॥ 

___వు- -రతి|॥ధీరు డవు- - -॥1నీ- వుమా-- 1 

న శాక కోన. పాయసం re రానాను 

కవు పాదసా-||దపమగనరిగాసా[] వపదపమగరిన॥ 

తె. రువురా-||వ- ల ---నా - || హారిము= = -లు - || 



అవతారిక ; 

త్ పదము నందలి నాయిక చతుర. ఈమె చేతలను నాయకుడు తప్పు పట్టు 
చున్నాడో యే మోనని భావించిన చెలి “వలపుల వాడుకలు గలచోట ఒకరి నొకరు వ్యంగ్యము 
లగు మాటల ననుకొనుట, వూడిగములు చేయునప్పుడు పెచ్చుతగ్గుల నెంచక మేనుకు సోకించుట, 
నరనములంఢడు నప్పటి చనవులు మండె మేళము లందు చూపకుండుట, పిడెమిచ్చెటి "వేళల 

యందు చేతులు సోకించుట, నాయకుడు తనను కలయు నప్పుడు గర్వనులు చూపుట మొదలగు 

నవి కాంతల: దరకును సహజము. ఇందుకు ఎవరైన ఎగ్గులు పట్టుదురా, మా చెలినేల సాధించే 

వయ్యా, (శ్రీ 'వేంక శుశ్వరుడా !" అని నాయకునికి చెప్పుచున్నది. 

రాగ లశతీణము : 

ఆందోళ [పాచీనరాగము. ఇప్పుడు దీనిని ఆందోళిక అనుచున్నారు. ఇది యిప్పటి 
వాడుక | పకారము వర వ మేళమగు పహారికాం భోజి జన్యముగా (పచారమునందున్నది. ఇందు 

త్యాగ రాజస్వామివారి రచన ఒక్కటి మాత మే కనబడుచున్నది. ఇతర వాగయశారుల రచన 

లున్న వే మో శతెలియుటలేదు. 

ఆరోహణ : సరిమపనిన 

అవరోవాణ: ననిదమపరిన 

ఇంకను ఆంధాళి అను పేరున వేరొక రాగము దిఉతుల వారి సం[పదాయమున వాడుక యం 

దున్నది కనీ అది భిన్నమగు లవణములుగల రాగము. 

ఆందోలిక _ రూపకం 

ఇందుగాక నెవ్వరు యెగ్గులెంచరు 

నందు కొని ఆసెనేల సాధించేవు నీవు ! పల్ల వి॥। 

వాడికగల చోటను వలచి వొకరొకరు 

ఆడ రాని మాటలై నా నాడుచుందురు 

వూడిగము సేసేవారు వూసి వానుళెంచరు 

జోడై. తమ మేెనులు సోకింతురు | : ||ఇ్షందు॥ 
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సరస మాడే వేళ సమ్మతించి తమలోన 

నకుగ మండె మేళాన జంకింతురు 

వరున విజె మిచ్చేవారు నింతసేయరు 

అరిది దమచేతుల నంటింతురు ! 1 ఇందు! 

రతి గలసే యప్పుడు రాజసము విడువరు 

తతి గూడ దమలోన దమకింతురు 

యితడై (శ్రీ వేంక కళ ఇంతి నీనూ గూడితిరి 

చతురులై న వారు సతమే చింతింతురు ! ॥ఇ్రందు॥ 

శృం : 27-౯01 

రి మప నిదమ |॥పానినసా॥ న నినిదమ ప నిద] 

ఇం- దుగా- క | నె వరును | యె- - -గ్గులెం -చ || 

అనానను సో నిలొభాననులు కలన. 

మాపమరిరిసా || 

ని సనరీమరీ నరీమా|॥పనినరీమాఠీననిదదమ |! 

పలనాానినా RPP 

వనిసాసారీననిదమా[॥మపనిదమాపమరిన |! 
సా - దిం---- = |1|చే- --వునీ-_వు |] ॥ఇందు॥ 

మూక మల నాననా క ల ప ఉననునాన 

పాపమపనిదమా॥పమరిస రీ మమ | రిసనిధదగమవన్సి స॥| 

వాడి కఎ*- _- |1|1గ-ల-చోటను|॥|ప-ల-చి- -వొక ॥| 

నరిమరిమా|॥ -మరిమపనిన ||సారఠరీస్నిదమామ |]! 

రొ =-క - రు || ఆ = డరా =న్లి|మా=ం--ట ల్లై న (1 



ఓడీ! 

మాపని. నట. అలలను మలినము నుప rr క 

రిమపనిదామాపమరి || సా---= || 

నా- -=డు చుం=- =దు |॥|రు ౨౨౨ = || 

మప || ప రి రి 

_-వూడిగ ము || సే-సే-వా -రు ॥| 

_ 83 మపపనిదమ |॥|పానిసా-॥ 
= వూ = సివా --ను [లచ రు _ || 

వచనాలను. wr. ల 

_ పనిసారీ నక] సీరీమారీ సా] నిస రీ మా-రీసనిదమా |} 

_జో-డ తమ] మే- ను -లు]|]సో- - - -కిం- = =తు || 
a... 

జా [| "ఇందు॥ 
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అవతారిక 3 

an) 

"ఇంక టాచలపతికి తెరకట్టి సేవలు చేయుచుందురు. ఇట్టపి వైపవ్వవ దేవాలయము 

యందలి అభ్యంతర సేవా విధానములనుచు చమతా్కారములగు మాటలతో అయ్య వారు చెపి” 

యున్నారు, 

రాగ లక్షణము : 

కంక రాభరణము |పొచీన మేళము. నర్వగమక వరికాదులతో నొవ్పుచు ఆత్యంత మనో 
వారముగా నుండెడి రక్తిరాగములలో నొకటి ఇది నం పూర్ణ -సంపూర్జము వెంకట మఖ సంవ 
'దాయమునను యిదే విధముగ చెప్పియున్నారు. మళకర్తల ఆవీ ర్భావమునకు పూర్వమున. ండి రే 

(_పసిద్దములగు రాగములలోనిది యొకటి, |పన్తుతము వాడుక (పకారము 2లి వ మేళకర్త. 

శంకరాభరణం __ చాపు 

దిష్టి తాకీ ననీ మాయయ్యకు తెరవెయ్య శే 

దిష్టం చి యెవరినై నా తరిచూడ నీకు రే | ॥ఏల్ల వి॥ 

చప్పుడు సేయక యవసరామని చెప్పే 

అప్పుడు మజ్జన మారి జెనని చెప్పే 

క్రప్పురంపు సురటులా విసశే ననశే 

అప్పుడు సతులు తాను ఆరగించే ననే! ద పి 
రు 

దంతపు చవికెతో యేకాంత మాడే ననే 

అంతరంగమున నృ త్తమాడే ననశే 

దొంతి వేడుక పూలతోటలో నున్నా డన రే 
చెంతల కేళాకూళి చెంతనున్నాడనశే ! .దిప్టై॥ 

పట్టంస్తు రాణియు తాను పవ్వళించుచున్నా డనరే 

రట్టుగా 'నెవ్వరినై న రాకుమనశే 

అట్ట యల మల్మంగాధిపతి వేంక కేళ్ళరు 

నిమ్లై ఒకరినొకరిని సేవించుమన శే ! ద్పి॥ 
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A) 

1దిపీ॥ 

పసనని!|దషపషపా 

చ -- |1ప్పుడుగుసే- [యక |[యవ-|[|న-ర || 

రా | 
ఈ 

{ 

వీగ్రి ప 

చీ
 

బెజ
ె 

| పాదని |} 

| 3--~ || 

|సాగరీ | సాని, చాపా॥| 

గాం 

స 

ని 

ఆ-ర|గిం- -వె-- [నన రే-- 1 

క -ప్పు|రంపు-|॥నురటు-లా॥ 

వెయ్య|శే--|॥| ది-|షప్టిం-చి.-||[యొవరి |నై-నా | 

అ- | ప్పుడు |[[మ- - | 

మగ మ]|పాదవ [|| దనీ।, నని 

మగమ |వావా ||దపా।|పాపా || 

మగరి।|గామా || పా=ఎ [౨-౨ = | 

ప్ప 

ప 

తేరి [చూ-డ- || నీకు [| శే --॥|| 

గామ॥[పాదా|| నిన 

గామ 

చెపు 

రీ 

వి 

గ 

మని - 

ది 

గా 

ప 

చ. 



అవతారిక : 

"ర్ కీర్తనమువందు ధనకనక వాంఛలచే తిరుగాడెడి ప్రాణుల నుద్దేశించి కాంకా 
కనకములు కణ భంగురములనియు, వాని యందలి వాంఛలు ఆతి చంచలములనిఎము, ఇట్టీవి 

పరమ యోగులగు వారు విడుతురనియు, అట్లు విడిచిన నే వారికి పరమాత్ముడగు (శ్రీవేంక కేళ్వ 

రుని కప కలుగుననియు అయ్య వారు వక్కాణించుచున్నారు. 

శంకరాభరణం __ రుంపె 

పనిలేని ధనవాంఛ బడి పొరలిన నిట్టి 

కనుమాయలే కాక కడ నేమి గలదు |! 1 పల వి॥ 

కనుచూవు కాకల గలయుటు వడయాస 

లనుభవింపుట గాక యందేమిగలదు 

తనువల్లి సోకులు దగులుట మమతల 

నెనయ గోరుట గాక యిండేమి గలదు ! ||వని! 

యొలమీన ధర మాను సుటణిగి యొలగిలి నోర 

నలము కొనుట గాక యందేమి గలదు 

పలు లంపటములచే బడుట దుఃఖంబులు 

తలజుట్టుశే కాక తన కేమిగలదు |! పవి ।। 

(శ్రీ వెంకటా దిళు చేరని పను లెల్ల 

నేవగింతలె కాక లయిందేమి గలదు 

ఆవల సురత భోగ మనుభవింప బోయి 

రావలయుట గాక రచనేమి గలదు ! 1వని॥ 

అ ; 5_92 



ల్లి [ ర్ 

ఆన! కాని వ క ప ei PREY ae | 

పపమమగగరిసా॥8గమగగ రిసాసని ॥ 
ని. లే_ - -ని ॥ధ-న -వాం- - ఛ- |] 

ల సో 

పదని నీరీ[గమపమమగగరిగమ || 

బడిచెర లిన --- ని---ట్టి- | 

మప దని న||దదపాపమ |॥|గాగరినరిగ మదప[||గరిసా- | 

కనుమా-య || లే-గాక -|॥కడ-నే---మి-|॥|గలదు-॥| 

॥పని॥ 

మగసా నన్సి సరిగ సరీ[మగమాదపా॥గామపగ మరిన॥| 
కను చూపు - | కా--కల || గ-లయుట | వెడ-యా.- స]! 

నపపపపమగ |॥|గపమగగామరి[ || 
లనుభపిం - - - |॥[పు-ట-గా--క॥| 

క నానా అకులు నాకాక పన్లు 

రిగ మపద ప |॥|పదనీనా- || 

-యం - దే-మి |గ-లదు - || 

నిన్ రీస్ రీ | గామగా|॥|గమగరి|ర5గమగరిసా॥ 

తనువ-ల్లి | సోకుల [1[ దగులుట || మమ- త ల || 

పద ని సాగన్ గరీన నిదప॥| 

చెనయ గో||రు-టగా- -క || 

ల్లో 

మపదనినరీననిదప[॥[ననిదవథవపమగరిన | 

యిం---దే- - *ఎమి=-||గ-ల-దు=* -=-|| ॥పని॥ 



షి Oo లు 

అవతారిక ; 

శ్ర పదమునందలి నాయిక ఖండిత. తనయందు [పియములు చూపుచు అనునయిం చి 

కలియుటకు వచ్చిన నాయకుని చూచి “నీ చిత్తము నందు గల తవ్పులు బావుకొనక నీవెన్ని యో 
వినయయలు నటించినను, నీవై గల గోళ్ళనొక్కులు అశ్రాయుండగా నాకు నీకౌగిలి, సుఖము 
లిచ్చునా, నీ నవ్వులయందలి నలుసులు తెలియుచునే యున్నవి. కప్నిపుచ్చుకొను చేతలకు వని 

యేమి కలదు. నీవలపులలో గల వాసులు తెలియుచుండగా నావై బఠలిమిచేయుట  బాగగునా. 

ఓ (శ్రీవేంక శేళ్వరుడా నన్ను విడువక పట్టుచున్నావు. ఆనందమునకు అంతులు చూడగలమా” 
అని అతని దుడుకు పనులను వివరించి వానిని చూచిన తనకు ఆనంద మెట్టు కలుగునని పలుకు 

చున్నది. 

శంకరాభరణం _. ఆది 

ఇన గ వూరశే (పియవడి నాతో 

ననుపు నటించక నయమౌనా |! ॥పల వి॥ 
య 

చిత్తము లోపలి సిలుగులు వాయక 

బత్తులు సేయగ బనిగలచా 

వొత్తినగోళ్ళు వొళ్ళనే వుండగ 

హాత్తిన కౌగిలి అనువొనా ! ॥ పెన గే॥ 

నగవులలోపలి నలుసులు దియ్యక 

పగటులు సేయగ పనిగలచా 

తగిలిన దండలు తతిమిడ నుండగ 

వెగటుగ బెనగగ వేడుకలొనా |! 1న గే॥ 

వలపుల లోపలి వానులు దోయక 

బలుములు చూసపగ బనిగలచా 

యెలమిని శ్రీవేంక శుళ కరాడితివి 

కలసిన రతులకు గడమలునౌనా | [మవ గే ॥ 

శృం : &7_821 



రని 

ఏగ్ర7 

తలే 

_-సనసాస దసనిదవ!|!- దపామగా|మాపా॥ 

న7౧వూ---రకే[-పియపడి|నాతో॥ 
శు 
5 ! 

అ ST WTR trae, NRE నలా weenie PRTG, _ mee meme నాల గానా 

-నపామగా రి మగరిసాసని |} 

-ననుపు న టిం ---చ క = 

క య. 

సానసరి గాగమ|[పామగ మప॥| దని 

నయ-మౌె- -|నా- ౨ ౨ ౨ |[- = ॥ అన గే॥ 

నలు నామమున. నానా కము ా టునాాాల 

|పనుమదపాపమ!|।గమరి న న} 

|సి- లు_గులు- |పా. యక]! 

౬ లో 

ఆ శే 

_వొ-త్తినగో--- -ళ్తు-[పవపొ- -ళ్ళనే|వుం --డగ || 

కనన న ema] అలాల గోరా తల అనా ల ననన న న ననన క ల 

-సా-గర్సాొ_నిదవ]|సనిదపపమగరి]!సా రిగ మప॥॥| దని 

_వా- తిన కా--= గిలి అ-- -ను- = = | వెనా- = - [1 - - 
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అవతారిక ; 

వంంగ్గమనోహరియు. స్వాధీనపతికయు, సౌందర్యరాశియునగు నాయిక భావము 
లను వీవరింపుచు ఆమె చెలి “ఆమె నగవులలోను. నయములలోను నీవై గల [పియములు తెలియు 

చునే యున్నవికాదా. ఆమె తెగువతనమును డినదినమును చూచుచున్నావుకచా ! మాటాడ 
సిగుపడుచున్నది. శులిపిగా (గుచ్చి [గుచ్చ రమేమి అడుగుచున్నా వయ్యా | నిన్ను పిలచుటలు, 

నీతో చెనగుటలు యిపఏీ యన్నియు నీపై గల | పేమకు తార్కా ణములు గావా ! గుట్టుతోనున్న 
మాచెలిని యేల సాధించేవయ్యా ! మానినులకు మౌనము భూషణము. అదియే నీవై గల మరు 
లకు తార్కాణము. నిన్ను మనసార మరగిన మా అలమేలుమంగను ఓ (శ్రీవేంక కేళ్వరుడా 
ఇంకను ఏల సాధించేవయా్య” అని | శ్రీనివాసునితో చెప్పుచున్నది. 

శంకరాభరణం _ (తిప్పుట 

ఇంగిత మెఅగ లేవా యింత జాణవు 

వుంగిటిగా నావినేల వొరసేవు నీవు! పల్లి వి॥ 

నగవె ననుపు నయమె |పియము 
తెగువే తెలివి దిన దినమూ 

మగువను జూడరాడా మాటాడ సిగ్గువడీని 

అగడు నేసి యేల అడిగేవు నీవు! ॥ఇంగి॥ 

పిలుపే నిలుపు సెనగుళు తగులు 

చలిమే బలిమి సారి సారెకూ 

కలదు యీ చెలియందే ; గక్కన గుట్టుతోనుంశు 

సొలసి యాపితో నేల సోదించేవు నీవు ! igoA1 

మరులే మచ్చికలూ మనమే మోనము 

కరగులే యితవులు కలకాలమూ 

మరలి నిన్న లమేల్మంగ (శ్రీ, వేంక శుశుడ 

యిరవై నాలసె సివింకా నేల సొలసేవు ! 1ఇ0గ॥ 

శం : 27__268 
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పమవఊ ర || రిమగమపాదమపా॥ 

_.॥1మనమె-అగ లే = - వా॥! ఆ-దింగి = ౨ = ఛ్ = = 

_-మపదనిసా సా -ని;;దపమదపమగమపమపమగరి ॥ 

౨౨ ఇం=-త- టా -- ld. = == -వు = అక అ mm ll 

రీమగననసా॥ సనినదనివఫధదనీసా ।| 
_పుం=గిటిగా | నా-పె- ౨ -నే- - ల 1! 

_- సరిగ మదపగరి [సాధ ద నీసా--/॥! 

_=ఎవొరసే -  ఎవు= 1 నీ - - - వు- = || |!ఇ్తింగి1॥ 

_.గమపా-మ |॥1గరీమగరిసాసా ;॥ 
చ, 

= న 1 శు*- == పు = |! ఎన గ 

సాగరిసా-స (సనినరధ నీసా--॥| 

జూ నయమె- పి య - - ఎ అ ముం - 1|| 

గపమగ [1 మగమగ మరిరీరీ || పపమణగగ 

_ఎపీ- 1! 

ఎఎ సప 

లీ. - ౨ = _- తగు వే- - - తె - 

_. మగమాపా-మ$;మపదపపా--॥॥ 

ఎ ౨ ము - || దిన ది న - = || 

మగ మవపదసవపదనీసా॥ =ఎ =“ మగ మాపాొ ॥ 

= “= మగువ ను | చూ-డ-రా-- దా! 



__. నని వఠ8ిగ నకి, గ మవ గ రి సాసా | 

- -మా-టా- = -డ 11 సి --గ్గు- వ డీ ॥ 

అలానా న ఎ వెం కాలం నను క లల హన 

సొమవదనిపఫరీగ మగ రీ॥nసాొసదచాపా।, 

నిట గడు- - నే. --గnగనీ యే. . ల || 

CTI Co a mn a | 
అవ అ శా “న న ల న న 

_.గమపాదనిదని న నిదప ప ॥రిగమాదవపగరిసా_-6గా- మ, పా 

అడి గే. -- -వు-- నీ ఎ ఎఎ ఎ వుం లం | 

11ఇ0గి|| 



అవతారిక ; 

రురవో రయగు నాయికను ఓచార్చుటకు చెలులు చేయు ఉపచారములను చెప్పుచు 

'కప్పురపు కలసమల౭దుట, పన్నీరు పూయుట - మొదలగునవి చేసి ఆమె విరహమును సున్నపు 

॥| ము రా ne లపై జీ ean] ; ము 
రాళ్ళ వై ఇళ్ళు జల్లునట్లు, పోగు ళ్ళక్ ర్వని వారివె నిప్పులు జల్లి నట్లు, దొరం8 ని దె వముతో 

మాటాడుటకు శపధము కేసినటు బాధల నినుమడింప చేయునవిగా నున్న వేగాని ఉపశమి:చునవి 
౧౧ న. 

గావ” వని అ మ్య వారు చక్కటి ఉపమానములతో చెప్పుచున్నారు. 

శంకరాభరణం __ ఆదీ 

కటిలా లేటికి కోమలి యెడ నే 

డిటువలె జెయగ నింపొనా ! న 
౧6 
2 

పుప్పొడి చల్లిన బొ క్కెటి చెవాము 

కప్పగ మేటికి గలపేశే 

ఒప్పుగ వేనీళ్ళొల్ల ని చేవాము 

నిప్పులు చల్లగ నిలిచినా ! ॥కుటి॥ 

వెన్నెల బాయట వే గటి ముని! 

పన్నీ కేటికి బా మేలే 

సున్నపు రాతికి జొబ్బిలి నుదళము 

నున్న తి జల్ల గ నోర్చీనా |! 1కు టి॥ 

తిరు వేంక టవతి 'తెప్పలదెలగ 

తరుణికి నేటికి చాపములూ 

దొరకని దైవముతో మాటలాడగ 

సరి కెలు వెట్టగ బాడెనాొ ! ॥కుటి॥ 



రగ 

8 

శు వకవ వారాలకు ee 

_పమాగరిసానన[|- నిసారిసా, స నిర్ధని ఫా ॥ 

_కుటిలా-లేటికి,-కో-మలి[(యొ-డ-నే ॥ 

ష్య ఫచానిసారీ స నిసా రీ గా,మపామగరిసరి॥ 

_డిటువ లెజేయ-గ |నింపౌ|నా - 

ఖై 

వ. ॥కుటి॥ 

పిన కానా ఆక. కాల అలి న న నల ననన ఆరాలు సాక మామామ. 

గమపమాగ రీనరిగమరిగసా | 

_ -కుటి లా- లే---టి-కి | 

కరాలు కోమల. eR కొనును ము అనాలా కో స వనవాస అనానను. అనాస. జాం. న వ్రానానానో 

ననిసాగరినని।| ధ8ననిదపఫవ |] 

కో. - మ-లి-[యొ-డ -న-]|॥| 

_ప్రదానిసారీ ననిసా | రి గమపదనినరీ | 

_ డిటువ లెజేయ- గ |నిం - - -పౌ--- | 

అలల. శాలు శాల కాట కాకాను మాలపిల్ల. పనలు నులక భల అలా సానా బన నున లలనానరాకనినన. 

స నిదవపపమ గర |} 
1కు €5॥ 

వానను న న ఛాణఖ అల కు తోలు క కులు మట కాకా బలు కానాల సవమ మ భా. ను న మానాన. న అల. నను. మలక. పాల కా. భన 

గమపమాగ రీపమగరి ననిసా |} 

అన పము. TR బన సను wie అల నన సఖ Ga ten wu స లు టను wr 

నరిగమగరి గరి! న నిద్ధరిన § 

కో_ __మ-లి-|యె- డ-నే 

అయ ప rr re yg ప అయి అలి re ప అన అము wo కా ఇనా అ చి బాణా ఈవి, జలు బ్య ను వాం కానా అల కలాల ఈనన పూలన్ మన 

అవను ల అను ప ఖని ల అం ములు లా మును కలన టలు లును సుజన అనా బాను చన సనన పయ 

గమగరిస్ నిదరీ, సనిదపపమగరి గమ 

నిం- - ఇపౌై --| నొ= -=౨- = = [|1(-- ॥కుట్లిః 



18] 

చ. 
యు కు మయ తము నా అనను. కు 

ఎగ మగగరిమరరి సస నిసారిసా[నదధదనీిన న |] 

ణా పుబ్బడి చ= - -ర్లీన 

జ ర ౫x ర్త > ల x | రో ఇ | x ర్రో + ల్ల న్ 

కం స్వుర మే... తక [గం వే. (శ. 

అననన Wate ప్నున కు. నానా Me PT న్నటి కందా కనాను 

-నిసారీ సాస్నిదనిస్స| గ రీన్నిరీస్నిద, 
1 నీ- లి 

1కు టి॥ 
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అవతారిక ; 

ధుదు నాయిక ముగ నాయకుని చేతలకు పరవళ€ించి తాను ఓడినటు భావిం 
| అ ౧౧ 

గురిగా నవ్వినదిె. నన్ను ఉడికించకుము. గా లములవంటివగు నీనవ్వులు నీకెట్లున్నను నాకు గుం! 

_ యందు అమ్ములవలే నాటుకొనుచున్నవి. "నే సమరపాటున నుండగా నన్ను లాలించి కషి 

పలుకుచుంటివే * అని (శ్రీ వేంక శేళ్వరునితో చెప్పుచున్నది. 

శంకరాభరణం _ రూపకం 

ఊరకుండనీరా మమ్ము నుడికించ ళా 

గారవించే నీ నవ్వు గాలమువో నాకు ! (పల్ల వి॥ 

చిఖుతనవ్యు నవ్వగా చెక్కునొక్కి యెత్తి నన్ను 

కణచేవు మరికొ, త కారింపే కాదా 

తణి నీ మననునను దలచినట్లుండు 

గుజిగా నదివో నాకు గు_డెలళోని అమ్ము! 1 ఊళరకు ండ॥ 

ముచమువపై నుండగాను మచ్చిక నాపొద్ద బండి 

ముంచి చేయినేసే వది మోేకాదా 

యెంచి నీకు జూడనది యిచ్చక' మెనట్లుండు 

తెంచరాని పొద్దు వొద్దు దిగులువో నాకు ! 1 ఊరకుండ॥ 

(భమసి నేనుండగాను పట్టి నన్ను గాగిలించి 

తమకించే ఏది గొంత తగులే కాదా 

అమర (శ్రీ వేంక కేళ ఆదరించి కూడితివి 

వైమటలు నీకు గాని సేసలువో నాకు ' ॥ ఊరకు౦ డ ॥ 

శం ; 17-247 
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మకాం అలల మం ల సా 

-వపపపమగమ | పాపాద ప |[మపదనినస్ని|॥సా----|॥ 
= ఊర కుం= = = డ || నీ రామమ్ము|| ఉ డిగిం- చక ----|| 

హాయి అమానాణవలిన 

_ననినరీ ననినరీగనస రొ |] 

గామగగరిగ రీసా[[గ౦ననిదనిన రీనీనిదప ||} 
గా వః నః ల -ము- వో నా- --- = అ రు = = = || ॥ ఊర॥ 

గమపపాద ||దమదపపపమగ మా || 

చిరుత నవ్వు | న _వ్వ-గ--- = || 

అను పాల నానా. ప్ర లల అల లు. Br కామా 

_గ మపాదనసీదపమా-గ| రి మగరిసనసధద్గనీ న |} 
చెక్కు నొ-.--కి- -|[యె- --త్తిన - న్ను] 

-వద్గనిన రీ |] గన రీ గా॥| 
-క రచే-వు]|]|మరికొంత || 

శాచాాానాంటులు శు. మ మానాలు కో లస. రలు దొననానినముటనాననానినాన్నా. 

-వవపపమగగమరీ|]|మగమమపా |} 
తలి నీ_ - ----|[|మనను నను ॥| 

-మగమపదవy ప దనీసా--|] 
త లచిన--|1ట్టుం--డు--| 



తానా పలు అనన మలు 

చా 
= సొ నిస్ ర న్ ని నరీగ సరీ 

- గుజిగనదివో | నా- 

క అననా మువాలాల ట్ల కాపు. కెాలంనాలు 

 గమగారీిగర్న 

= గుం0 డెలో = ని “p= - ॥ ఊర ॥ 
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అవతారిక : 

శైలులు నాయకు డగు శ్రీ వేంక శేళ్వరునితో అలమేణుమంగను పెండ్రాడమని ఆమె 

అను రాగమును వర్ణించును గోముగా విన్నవించుచున్నారు. ఇందు ముగ్గయగు అలమేలుమంగ 

చేతలును చెలులు చెప్పుచున్న చేతలును అత్యంత మనోవారములై శృంగార రసమునకు మధురమగు 

రూపమును తీర్చిదిద్దుచున్న వి. 

శంకరాభరణం _.ఆది 

అలి వేణిని బెండ్రాడనయా 

చెలుల విన్నపము చేకొనవయ్యా | ' పల వి! 

సొలపుల దొలి తొలి చూపులు 

కొలదిమీర నుంకువలాయ 

చెలగి చేతులను సేసిన సన్నలు 

తలపగ నలుగడ దలబాలాయ ! 1 అలి॥ 

ననుపున సెలవుల నవ్విన నవ్వులు 

గొనకొనగ బాలకూళ్ళాయ 

అనువుగ (పియమున నాడిన మాటలు 

మనసిజ తంతపు మంతములాయ ! 1అలి॥ 

వేడుక కౌగిటి వినయపు సేతలు 

కూడిన కూటపు గురులాయ 

యీడనె (శ్రీవేంక శుశ యేలితిని 

తో డలమేల్శంగ దోమట్రాయ |! 1అలి॥ 

ళ్చం : 25-18 



వలి 
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been ra మడాను ధాన వబ అదనప మలాలా. 

సేనిదపపమగ రి]గా _మపమ |! పా- || 

అలిపే_ణిని పెం-|డ్లా- - డవ[యా--|॥ 

mn noe” em) లుయుయలానోని. ఇ ాాలపుయ్ల. ఆగాక. పరల 
రాలు నున జటరినావ్రా యాల 

గమాపపద ని సీని |[మపదనిసినిదవ]|పమగరి సౌ | 
| చే - - -కొ-న-|వ- - -య్యా లి] ey రి 3 జ ర ర్ రః a 

మదాపమాగవమగ| రి మగరి] నద్గనీన న 

సొాలపులదొలితొాలి[చూ- చిన]!చూ- -పులు | 

ససాపపపమగమారి |మగమపదా|,పా--॥ 

కొ లదిమీ-ర - -నుం|కువలా- _[య--|] 

Smeg SR TTR INE ననన నవమ కాజాలు. కరా కవాయాలార. మంనలానున. క మలం సన rn 2 Man] 

పసాదనీసాసీనిద ప|మపగమరి గనరి|వమగరసా | 

తలపగానలు-గడ| ద-ల-బా---|లా- --యొ || 

సనిదపపమ గరి; 
అలిప-ణినిపెం- | 
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సతారిక : 

+ కీ ర్తనమునందు పరమాత్ముడు, “అనాది పురుషుడు అయిన వారి-సురలకు, నరు 

ఏ సులభుడగు ఆరాధ్యదై వము. ఈతని కోపముతో నెవ్వరి వరములును సరికావు, 

దముల పొగడెడి విషువే రామ, కృప్టైద్యవతారములనెత్తిన వాడు. ఇట్టి హరి కృష 
౬3 లం రి వాలంట ౪) 

గ శుటుకు తరమా ! సామాను లన వారిని పొగడి సంపాడించుకొనెడి కోండలవంటి. పుణ్య 

ఎలు వారిని తిట్టినను వచ్చిన పుణ్యమునకు సరికావు. ఇందిరా రమణుడగు (శ్రీ వెంక డేళ్వరుడే 

ఓ చుటకు శితమీంచుటకు సమర్దుడు, ఈ విషయమును దనుజులు తెలిసికొనినట్లున్నారు. నిజము 

ఏ వూర ద్రైవములు ఈతనికి సాటియా * అని (శ్రీ వేంకటనాధుని కటాక వై భవములను 

న్నమయ్య వారు కొనియాడుచున్నారు. 

శంకరాభరణం __ ఆది 

దనుజు బు గనిరి తత్వమిది 

వనజూయని కృప వసించనేలా ! ॥1పల ని॥ 

పారి పరమాతుగ్స డనాది పురుషుడు '' 

సురలకు నరులకు సులభుడు 

హారి కోపముతో నన్య్యుల వరములు 

సరిగా వెంచగ జగములలోన ! ఎ 1దను॥ 

వేదాంత విదుడు విషుడు కృష్ణుడు 
ta లం 

(శ్రీ చెవికి బతి శేఖరుడు 

పోది బరస్తుతి పుణ్యముకంశేు . 

పాదుగ వారి డికె పాపము మెలు! 1దను॥ 

నారాయణు డున్నతు డచ్యుతు డుప 

కారుడు (శీ, వెకటవిభుడు 

చేరి యలూతజే శివీంచ రఠించ 

వూరదయివములు వొగి నితని నరా! ॥దను?) 

అ: 9-240 
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నాల నవా 
లు మాటలు తరాలు పనిని. తన్తన్సు గనక 

ననీదపాదనిసా[మవదనిన్నిదప[మగమపదనిస్రీ | 
_ దనుజులుగని 8 |త-- -త్వంమి-|దిం ఎఎ ఎం =|] 

నన నీదపాపాపమగాగ [6|(నపామ[|గరిగ మవదనీ || 
- వనజా - ముని _కృప-|వసించ|నే---లా--|॥| ॥దను 

నన గ రీ నననిదపమపదనిసా | 
_ఎదనుఎజులు=*గ=ఎ ని=*రి- = | 

_దదాదదాప దన సద పవప।|పమచదాపావమ|గమపా॥ 
_-హారిపరమా-- -త్ముడు[నా-- దిపు -|రుషుడు || 

_ రగామపావనిదాపావమ[|గాగరిపమగరి|సా--|॥ 
“నుర లకునరు- లకు * |[|నుల-_-భ---|డు - - | 

_-రిగామపావపదనీసా--|నసనరిగమగాగరి[పమగరినస | 
_పహారికో - ప-ముతో--|న -న్యులవ ర -|ము- - - -లు॥| 

ఎ నరిగసానగకిసానని[॥ద పమగా।॥ ర8గమప పదనినరి || 

-సరిగా - నెం or Gl న] 

ననీ దపాదనిసా |} 

-దనుజులుగనిరి |} 



ల్లిర్ర్1 

అవతారిక : 

ధ్ర పదమునందలి నాయిక ముగ్గ చాల. ఈమె చేష్టలను గమనించి చెలి “నటనలు 

చేయుచున్నావు. వింత వింత చేష్టలను చేయుచున్నావు. ఆర్తితో కరగుచున్నావు, అంతలో 

సిగ్గులు పడుచున్నావు. కురులన్నియు చెదరి యున్నవి. ఇటువంటి చేష్టలన్నియు నీశలనమ్మాా ! 

నీస్వామియగు (శ్రీవేంక శేళ్వరుడు నీకు దక్కెనుగదా ! ఇకనై నను నీవు వాడిన పువువలెనుండి 

నీడలు చూచుకొనుట మానవే, ఓయమ్మా !” అనుచు తన చెలిని వూరడించుచున్నది 

శంకరాభరణం __ ఆది 

నీడల చూపులు నీకేలే యీ 

వాడక వాడెడి వడ నీశేలె ! 1పల విః 

నిలువుల నటనలు నీకేలే యూ 

నిలుగుల నడపులు నీశేలే 

చెలవుల కరగులు నీకేలే యూ 

కులికెటి నునుసిగ్గులు నీకేల ! ॥నీడల॥ 

నెటుల చెదరులివి నీకేలే యీ 

ఇఅటవగు చదురులు నీశేలే 

నజతనపు సరులు నీకేలే యిడె 

చెజగున నూసెదు చెలి నీకలే! [సీడల॥ 

నిక్కపు బోకులు నీకేలే యిభె 

నిక్కలగంటివి నీశేలే 

నిక్కితి వొరపుల నీకేలే యిదె 

ద క్కె వేంకటో త్తముడు నీశేలే ! 1సీడల॥ 

శృం; 4.66 



ర్ 

ల్రీర్రీి 

గమవమగ మగ రి।[గమపమ ।|పొాపొా ॥। 

వీ_డలచూ-పులు॥నీ - కే -| లే = ॥ 

దనినరీన్నిదప।[మదపమ।గరినరి ॥| 

వాడక వా-డెడి।వ డగీ | కే. లె ॥ 

అమలను కరనా అ. మాం లాను 

దనిసరఠీగమగరిన్ నిచదాప। మప దనిన నిదప। 

వా-డ .-క_ వాడె... డి; వ-డ- నీ 

శే ఎ ఎ లే. ॥నీడల॥ 

oom) లన కంటా ల్ల కానాల 

సరిగమపదదప ।[1మాదపమగమా।;పా-మపా ॥| 

నిలుగులనడపులు। నీ _- -- కే; లే_ - = 11 

పదనీసానరిసరీరీిన।|సీరీగముగరీముగ।|సాసా ॥ 

ని-లవు-లకరగులు | నీ-- - కే- - - | లేయీ”॥;। 

లా కనను జానా నాయ టౌ మ్ల శానా నల భామల. తపన అ పాన మను. ఇప లోను మ్ల, వా పల, మలాల కో ఆజనాానాలా ధనల 

గమపావదనీస్ గరీసా-_-ని1ద పపమమద।పా-_-మగామరి॥! 

కు-లిశె-టిను-నుని _-!గ్గులునీ - --1| శే-- లే--॥ 

1నీడల।ః 



లీర్రీక 

అవతారిక : 

ఈ కీ రనమునందు “పట్టపు చేవిమైన అలమేలు మంగాధిపా ! నీ భావములను తెలును 

కొనుట నావళమా, పలుకు పలుకులాడు నీ నోటిని నీపలుకులకే అంకితముచేయిట, పలవిషయ 

ములను చూచు కన్నులను, నీ రూపు చూచుటశే నియమించుకొనుట, ఏిమలపిందగు ని కథలను 

వినుటకే చోటిచ్చుట, చేహామును నీపనులశకై నియమించుట మొదలగునవి చేయగలిగినచో 

చాలదా! నేనెంతటివాడను* ఇట్టి భావములను నాయందు (పేరేపించుటకు నీదే భారము. అదియే 

నాభాగ్యము." అని అయ్యవారు మనోవాక్కాయ కరగ్టలచే పరమాతుగ్రడగు (శ్రీ వెంక శుశ్వరుని, 

పద్యా్యావతీరమణుని, తాము ఎట్లు కొలుచుకొనుచున్నారో చెప్పుకొనుచున్నారు. 

శంకరాభరణం - రూపకం 

నీ చిత్తము నాభాగ్యము చేనెంతటి వాడకు. ! 

యేచినీవు రడించేదే యెక్కుడు పుణ్యమింశే ! ॥పల్ల వి॥ 

పాటించి నీ భావము పట్టవశమా తలచి 

మేటి నామనను నీకు మీచెత్తుటిం తే 

నూటికై న నీనామము నుడుగగ వశమా 

మాటలు నీసెలవుగా మట్టు సెట్టుటింతే | [నీ చి! 

వేవేల న నీకధలు వినగ నాతరమా 

సోవగా వీనులు తావు చూపుట యింతే 

దేవ నీ సాకారము 'దిష్టించ నావశమా 

పావనముగా నందులో బని గొను టింతే! "DD 

గట్టగా నిన్ను బూజించ గమ్మటి నావళశమూా 

'నెట్టన నామేను నీకు నేమించు టింతే 

పట్టపల మేల్టుఎగపతివి (కీ వెంక కుశ 

జట్టిగొను కొరకు నీశరణను టింతే ! 1D 

అ ; 7129 
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ns = ang) am ము ఆ వానా లోలా నబ బు ఫబాభలాకును నొనాననటను. చాన 

సా_నిదపపమ|]మదపాపమగాగమరీ॥ 

నీ- -చి-త్తము|॥నా--భా- - గ్య -ము॥| 

మున లాన్నానలు. కోయ. నాలా. ల 

సాసరిగాగ మవవ[|॥|పమపావదనిసా |} 

నే--నెం--తటి|వా-- --డను |} ॥నీ చి త్తము॥ 

నరిగ మగరీననిదప |ఇమవపదనిసీనిదపపమగ 6] 

నీ_- - చి. --త్తము |॥|నా-- -భాఎ - =గ్య -ము- || 

సరిగమపాగమారిగా | పమపాపదనిసా |] 
నే-_- _ .నెం- తటి ॥|వా- ---డను ॥ 

సనిసారీరీగునరీగమరిగ సాన | 

ప - చినీవు [5 -&ం- -- చేదే 

నరీనీనినదాదనిపా|॥ దపమగమవదని ॥ 

యె-.-క్కు.డుపు- - || ణఇ్య-ము-గా-క-॥ 

_-ససాసా॥నధ్ధన్సీసరిరిరి || -నరీగమ[॥పా-గమరిన ॥| 
-పాటిం చి] సీ - -భా-వము[|| -పట్టవళ |॥|మా-త - లచి॥| 

ems, ఉనానను టట లా అ er = om (a జ 

ఎ నపాపపమగ |గవమగమరీగ ॥| 

-మెటినా- - -|[మ-న - నునీకు || 
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మలల. కరన్. చనల మాములు. నిటు శానా nr. i] 

సాగరీసాసీనిసదనీ|!|]సా---1 

నుడు. వ గ. వ -ళ || మా-=-|| 

తనా నను భా ననన 

_ ననిన రి ఠి [సరిగ మరిగ సాన ॥ 

_-మా-టలునీ | నె-ల-పు- గాక |] 

లలల కరా తలో 

ఖా య్యా సరీనీనిసనచాదనిపా॥ దపమగమపదని || 
మ--ట్టు- పె - -ట్టు|॥|టి- -- లే_---॥|| ॥నీ చిత్తము॥ 
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అవతారిక : 

కనోవాకష్కాయ కర్య్టిములచే ఎవ్వరు తమ్ము తాము నీకు సమర్పించు కొను 

చున్నారో వారికి గాక యెవరికి ముక్తి యలవడునని |వశ్నించుచు మానవ జన్మకు సాఫల్యము 

లగు జ్ఞానము, దానము, దయ, శాంతము, [పియవాక్కులు, భగవత్ చింతన. ధర్మపరాయ 

ణత్వము కలీగి నిన్ను దర్శించుట యను ఫలమును పొందుట తప్ప వేరేమియున్నవి ? ఇట్లు 

జీవులు సాధించుటకును నీదయాదృష్టయ కారణముగదా!” అని అన్నమయ్యవారు యీక్టీర్తన 

మున ఆధ్యాత్మిక చింతనము చేయుచున్నారు. 

రాగ లతీణము : 

(పాచీన రాగములకు ఆరోవాణావరోవాణములు అంతనిర్లుష్షముగా కనబడవు. అట్టి 

రాగములలో శుద్దవస-త మొకటి. దీనిని యిప్పటి వాడుక యందుగల మేళక_ర్తలలో 29 వ దగు 

శంక రాభరణ జన్యముగా చెప్పియున్నారు. కానీ శంక రాభరణమునుండి దినిని వెరు చేయుట కొం 

చెను కష్టసాధ్య మె ! ఇతరుల రచనలు యూూూగమున కానవచ్చుట లేదు. బహుళ: శంకరా 

భరణవు నుండి దినిని విడదియుట అనావళ్యము, అసాధ్యము అని యితర వాగేయకారులు 

తలచి యుండవచ్చునని తోచుచున్నది. వక్రములగు కొన్ని చాటు న్వర్వపయోగములను గమ 

నించి రాగ భావమును పోషించుకొనవలెను. 

ఆరోహణ ;నరిగమపదనివ్ 

అవరోవాణ : ననిదమపవపమగరిస। 

శుద్ధవనంతం ఎ ర్వుంపె 

అంతరంగ మెల్లా (శ్రీవారి కొప్పించ కుండితే 

వింతవింత విధముల పీడునా బంధములు |! ॥పల్ల వి॥ 

మనుజుడై. ఫల మేది మణ్ జ్ఞాూనియోౌ దాకా 

తనువె త్తి ఫల మేది దయ గలుగుదాకా 
ధనికుడై ఫలమేది ధర్మము "సయుచాకా 

వనిమాలి ముదిసిళే ఫాసేనా భవము! కఅంత్త॥ 



ర్న 

287 

చదివియు ఫలమేది శాంతము గలుగుదాకా 

ెదవెత్తి ఫలమేది |పియ మాడుదాకను 

మదిగల్లి ఫల మేది మాధవు దలచుదాకా 

'యెదుటతా రాజై తే నేలేనా పరము ! 

పావను డె. ఫలము భ_క్రి గలిగినదాకా 

జీవీం చేటి ఫలమేది చింత దీరు డాకను 

వేవేల ఫలమేది (శ్రీ వేంకశుళు గన్నదాకా 

భావించి తా దేవుడై త (_బత్యతమవునా | 

అ : 5_262 

గమవపపా।దనిసాసీ॥నగరిసని1దమషపా మ ॥।॥ 

అం-తరం।గ- మెల్ల ॥|,శీ- హరి -1కొ-స్సించ !! 
ag) (wn 

se Mn) 

గారిగా;, మగరిసరీ- |,1గామపా।;:దదమగ రి ॥। 

కుండి తె! ౨ - ---= 41 వింత విం।;తవిధముల ॥! 

గమదమ ప $గమరి సా ॥ 

బం-ధములు 1 వీ-డునా ॥| 

రిగమగరి నని సాన॥రిగమపద।| మగమపప॥।। 

మనుజు డై-!ఫల మేది ॥ మరిజ్షై-ని[యొ-దచా-క ॥॥ 

ప|దదచదాద ॥వ దని సని | దమపొాప ॥।। 

తను వె త్తి;ఫల మేది; దయకలుగు। దా- కొ - ॥! 

రి గరవవనవని।;;వరి గమగ ర! ర సాస్ ॥॥ 

ధనికు జై 1ఫ లమే-ది।[ధ -ర్మం-బు[ సేయుదాక ॥ 

పద ద దద।; ప దనినవ్ని। దమపామ।గరి సా = ॥ 

పఫనినూ-లి!ముద్దిసి జే. [పాం సేన ।|భవ ము = !॥ 

1అంత॥ 

జంత! 

మం త॥ 

కఖంత్ర॥ 
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ఆవతారిక్ర ; 

రుదు నాయిక సౌందర్యమును సౌకుమార్యమును ఆమెతోడి సొందులయందలి ఆనంద 

మును (శ్రీవేంక శుశ్వరునకు చెప్పుచున్నారు. “ఆమె కొప్పునుండి విరులు (వాలుట వసంత మనియు 

ఆమె తనువల్ల రియందలి తావులవలన కలుగు వేడి వేనవియనియు, ఆమె కౌగిళులయందు నీవె 

| వాలెడి “స్వేదబిందువులు తొలకరి జల్లులనియు, ఆమె చూపుల జల్లులు శరణా్య-లపు వెన్నెల 

లనియు, ఆమెరతులయందు నింపెడి పులక లే హేమంతకాలమనియు, ఆమె వలపుల వంవులే శిశిర 

కాలమనియు సఖ తన చెలియందు నిండియున్న బుతు సంపదలను చెప్పుచు ఆతనీకి ఆమెని 

మోవాము శెట్టించునట్లు చేయుచున్నది. 

ఇందు అయ్యవారు ఉపమానములను చెపుటయందు తమకుగల నె సుణ్యమును అతి 

సున్నితముగా కనబరచుచున్నా నేమో ననిపించుచున్నది. 

శుద్దవసంతం _ ఆది 

కాలనులారును గలిగి నీకు నిడె 

బాలకి యందే వెవె నీకు ! ॥ పల్ల వి॥ 

సతి కొప్పు విరులు జల జల రాలిన 

లతల వసంతకాలము నీకు 

కతగా దన మెకాకలు చూపిన 

అతి వేసవికాల మప్పుడేనీకు ! కాలము! 

కాగిటి చెమటల కడునిను దడిపిన 

కాగల తొలకరి కాలమది 

వీగని చూపుల వెన్నెల చల్లిన 

రాగిన మతికి ళకరత్కాలంబు | ॥-కాలము॥ 

లంచపు బులకల లలన నీరతుల 

కంచపు హేమంత కాలమది 

యెంచగ (శ్రీ వేంక కుళ వలపుసతి 

పంచ శిశిరకాల _వేభవ మాయ | ॥కాలను॥ 

శ్ళం ; 26.88 
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సనిదమ పమగరి సనగ రిన।నిసద్గని 

డా_.లములా.రును।కరిగెనీ। కుని చె 

సరిగమ గ రిగా।[మపదని ననిసా | 

చా-లకియం- చే | వె. వె-1నీ-కు ॥ 
టి... 

న దమప గమరి ।1పమగరి, సనినన as 

అత 
సతికొ-ప్పువిరులు! జలజల[రా-లిన 

ని రి నని నగద్ధ ని సరి న |రిమ గా ॥ 

లతలవసం. * త।|కా.లము1॥నీ -_ కు ॥! 

గమషపాదమపా।|।|మవదని |; వ నివ వ 

కత గాద నమై!కా-కలు | చూ-పిన 

పసణగరిగనగరిపా।నిదమవ।దనిసా ॥ 

అతివే- నవికా1లమప్పుడే।నీ-_కు॥ 

|] 

[| 

|] 

వా నా వాత అ వస్త 

[రాలను 

nకెలనుు॥ 



£90 

అవతారిక : 

వ్రందలి నాయిక స్వాధీనపతిక. ఈమె తన నాధునితో [పణ యక లవాములాడగా వారు 

ఇరువురు మెడ ముగము పెడమొగములు కాగా అది చూచిన నఖులు “ఈమెయు నాతడును 

నవ్వుకొనుటలు, వారి సిగ్గులశే మూలములు, వారి శలికితనములు కాయస్ప కాకలను పెంఫొం 

దించుట కే మూలము అనుచున్నారు. 

రాగ లశణము : 

పూర్వ గళ [పొచీన రాగములలో నొకటి. కాని శంకరాభరణ జన్యమైనను, సంచార 

సందర్భములలో ఇతర రాగములళో కలసి సోవుచుండుట వలననేమో ఇది పచారమునుండి 

తొలగిపోయినదని తోచుచున్నది. ఇళ్లు |పొచీనరాగములయందు రసవంతములగు రచనలు రా? 

స్వరూపమును కనబరచుటకును లేకుండుట వలన ఆరాగములిప్పుడు వాడుకయందు లేకుండ 

పోయినవి. ఇది యిప్పటి వాడుక (పకారము £8 వ మేళమగు శంక రాభరణ జన్యము. 

ఆరోహణ :;సగరిగసరిమపదనిన్ 

అవరోహణ ; ననిదవమగరిస 

పూర్వగౌళ - రూపకం 

ఇద్దరూ నెదిరించిరి ఇన్నిటికి మూలము 

ప | ॥పల వి పొద్దు వొద్దుకు మనము బుద్ది చెప్ప నేటి కే లల్లి | 

చెలవి నవ్విన నవ్వు సిగ్గులకు మూలము 

కలికి తనము కాకల మూలము 

పలుకులు లోలో'నె వె కొనుటకు మూలము 

వెలసె నన్నిపనులు వేగిరించ నేటికే ! 1ఇద్దరూ॥ 

కొనగోరి చెనకులు కోరికలకు మూలము 

'అనగులాటలు కడు (బియమూలము 

తనివోని కొనరులు తమకముల మూలము 

యెనసె దనంతదా*నె యెచ్చర్తించ నేటికే ! ॥ఇద్దరూ || 
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ముగ ముొుశాలు. చూచుట మొకు్క_లకు మూలము 

తగవులు కూటనికి దానెమూలము 

నిగిడి (శ్రీ వేంకటా ది నిలయుడు నతినేఖె 

పగటున నిక వేరే బానడుగ నేటిశే ! ఇద్దరూ [| 

శం: 21_875 

_నరిమగపవ | పమగగ8రీసా | 
- ఇ -ద్దరూ సెది| రిం ఆఆ ఎఆఎఆ-- చరి || 

ఇ - -న్నిటికి- - -|మూ--- -లఅల---ము || 

-గపపా ప||దపమగమరిగ వా! 

- వొద్దువొద్దు|॥కు- - -మ-నము || 

వప _ య ఎ - ద -బుద్ధిచె- - ప్ప | నే ట్రీ 3 || || ఇద్దరూ] 

_వదనిసరీనిసరీ | సరీముగగమర్సా। 

-నసెలవి - - -న -||మి- న - న-- వ్యు]! 

ee a] 

-క లికి - త|- - -న- -ము- - |} 
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-నసనసా- |] నిస గరీన సనిదనిసా | 

- పలుకు లు -||లో- --లో- -- నె || 

_న్రీినిసన్ దని, ప దనిసరీసనిదపా || 

- చె-కొనుటకు|మూ-----ల-ము || 

_పదనిపదవప)] పగమావదమపగమరిగ || 

- వెల నసి-న-||న్ని- - ప- ను-లు- - -|| 

నరిరిరిమగమ వ పదనిస నిదవమగరిసా। 

వే_గిరిం -- చ] నే-- ---టి-శే--॥ || ఇద్దరూ] 



D7 (ఇతి ఆత 

అవతొరిక : 

_ఈపదమునందలి నాయిక స్వాధీనపతిక, | పౌఢ, నాయకుడగు (శ్రీ వేంక శుళ్వరునీ 
కృపాక టాకమునకు మురిసిపోవుచు “నీ సోయగము, నీ మోవితీపులు, నీగోటి మదన రేఖలు, నీ 
చెట్టాపట్టాలు, నీచేసేటి సేతలు, యెడమెరుగని నీ కాగిళులు, నీ మోవాములు, నీ నరసములు, 
నామననునకు తనువునకు పరవళమును కలిగించుచున్నవి. నీవు నాతో నాడిన మాటలు గురిగా 
నెల్ల ప్పుడును తలచుకొనుట తప్ప నాశేమియు వలదు.” అని |పియునికి చెప్పుకొనుచు ఆమ్మవారగు 
అల మేలుమంగా దేవి ఆనందించుచున్నది. 

రాగ లక్షణము; 

నీలాంబరి |పాచీనర క్తి రాగములలో నొకటి. ఇది యిప్పటి వాడుక[వకారము ఇరవై. 
తొమ్మిదవ మెళమగు ధిరళంక రాభరణజన్యము. “ప నిద ని పి అను |పయోగమున శై శికి నిషా 
దము పలుకుచున్న ది. అదియె భాషూంగన్వఠము. కొందరు లతణకారులు దీనిని 28వ మేళమగు 
హారి కాంభోజి జన్యమనియూ, చెప్పియున్నారు. ఇదిన్యాయముకాదు. ఇందుకాకలి నిషాద 
(ప్రయోగము (పధానముగానుండి సక్భృత్తుగా _క్తెళికి నిపాదము పలుకుచుండుట వలన ఇది 29 వ 

మేళకర్త జన్యమనుటయే యుచితముగా తోచుచున్నది, విలంబకాలమున దిర్హములగు స్వరము 
లను వొదుగులతో పలికించుకొనుచు (వ_న్తరించునప్పుడే యూ రాగ చాయలు ఒప్సి నిండుదనము 

నిచ్చును. 

ఆరోవాణ : సరిగ మపదపవనివ 

అవరోవాణ : సననిదనివమగరిగస॥। 

కొన్ని (పొచీనరాగములు ఆరోవాణావరోహణములవై నను, జనకరాగములవె నను 
అంతగా ఆధారపడక కొన్నిస్వతం[తములగు సంచార సందర్భుములు గలిగి శోధించు చుండుట 

కర్నాటక సంగితమునందు పరిపాటి. బేగడ, నీలాంబరి, ఆనందభైరవి, అఠాణా, దేవగాంధారి, 
మొదలగు రాగములిటువంటి కోవకు చెందినవి. 

నీలాంబరి -. రూపకం 

ఉన్న వేమి గుటిగావు వొద్దనుండి నీవునాతో 

అన్నమాటలే గుజుతు అప్పటికప్పటికి ! 1పల వి।। 
| య 
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చూపులకు గుజుతు నీసోయగమెన మేను 

తీపులకు గురి నీ తేనెమోవి 

కోవములకు గుటీ నీగోరి మదన శేక లే 

చేవటకు గుటి నీ చెటాపటాలే |! 
య | టు SA) 

చి త్తమునకు గుబుతు సేసేటి నీచేత లే 

హత్తి నాయాసకు గురి అంటుగా గిలి 

మొత్తపు నవ్వుకు గురి ముంచిన నీసుద్దులే 

గు త్తపు వలపులకు గురి నీమోవాములు ! 

పంతముల కెల్లా గురి పరచిన పాను పే 

సంత నములకు గురి నరనము లే 

ఇంతలో (శ్రి "సుక శుళ క్రొ నన్ను గూడితివి 

మంతన *ల కెల్లా గురి మతి వరనశమే! 

శం: 26_.802 

rg Am RO marine, ఆమన 

సొ వనిదనిస్ స నిపా[|నిప పపమమగరిప పమా |} 

ఉన్న - వే-- -మి]॥గు-జి-గా--- వు || 

నగరగామవదపమగ [రగ మవమగగరిగన || 

వొ- ద్దనుం-డి- - -॥||నీ-వు నా- - -తో-]| 

సపపపమగమమ |] రగ మపమగమగమా || 
అన్నమా- --టలే||గు-అఖు-తు- -- - || 

సామాను క్ ee! దానాల గల లాను. మం. ప టానానననిచుానినున్తున్లూ. 

మగ మాపాసనిసారీగ||గనసా--॥ 

అ-వ్పృటిక-వ్పటి- ॥|క- ---॥ 

వ పపానిపపవమగ రిప పగమా--॥ 
చూపుల --కు- --||గుఖుతు- నీ -- || 

॥ఉన్న॥ 

ఉన్న! 

॥ఉన్న॥ 

|1ఉన్న || 



సససనిధ నినా సవవపమగతూ || 

న! నా ara = 

గమప।। మగగరిగాసా 1} 

తే - -- నె- - ఆ = || మో---- వి] 

మగమాపపదపమా | పనననిదనిపా | 

కో_ పములకు- - || గుజీనీ- - - - || 

సనిసారికి గన ననిదనినర8ననిపా॥ 

గో. 6 మదన -|| ే---క---అే ॥। 

నన rent e అలల నా లాలా ల కలల టా జాల లలన లర 

రిగ మపవపదపరిగమపదప|మగగరిగాసా |; 

చె-ట్టా---ప-ట్యా---॥1లే---- | ఉన్న] 



అవపతారీక : 

పద్మావతీ దేవిని తలచుకొనుచు విరవోర్హుడైన (శ్రీనివానుడు ఆమె సౌందర్యమును 

ఊహించు కొనుచు తన చేశలయందు ఆమెకు వెగటు కలిగినదాయనియు, తన్ను విడచి 

యిప్పుజేడనున్నదో, యెొట్లున్న దో యనియు పరితపించు చున్నా డని అయ్యవారు యీ పదము 

నందు నాయకుని విరహామును వర్ణించుచున్నారు. 

రాగ లక్షణము : 

దేశాతి |పాచీనములగు  పసిద్దరాగములలో నొకటి. ఇప్పటి వాడుక |పకారముగా 

ఇది 29 వ మళమగు ళంకరాభణ జన్యము. 

ఆరోవాణ : సరిగ పదస్ 

ఆవోవాణ : సనిద పమగరిసన। 

|పొచీనరాగములలో కొన్ని కాల[కమమున మరుగునపడి వాటికి సన్ని హితములుగా 

నుండిన కొన్ని యితరరాగములు (పచారమునకు ఎక్కువగా వచ్చుట జరుగుచున్న ఒక 

సత్యము. ఉదాహరణకు నని ద నిద ప అను నప్పుడు _కెశికి నిషాద పయోగము గలిగి బిలహరి 

యను పేరుతో భాపాంగముగా నుండిన రాగము చేశాషిని పక్కకు 'నెట్టినది. ఇకై సామంతమును 

"కేదారము, యీ కేదారమును నీలాంబరి (పక్కకు నెటివేయుట జరిగినది. ఇటువంటిరాగములు 

కర్నాటక సంగీతమునందెన్ని యో గలవు. ఇప్పటికిని చేశాక రాగన్వరూపమును తెలియ జేయుటకు 

మహాను భావులై న పురందదాసులవారి గితమొకటి ఆధారముగానున్నది. ఇంకను కొన్నీ 

గంథములయందు శై లదేశా& నారాయణ దెళాతి మొదలగు రాగములు కనబడుచున్నపి. కాని 

దేశాఊకిని, వీటికిని అంతగా సంబంధము కనబడుటలేదు. 

దేశాషీ _ ఆది 

యేడనున్నదో యీతరుణి 

చూడక చూచిన చూపులలోన ! ॥సల్ల వి॥ 

మేతల మరిగిన మీల పిల్ల లకు 

నింతలు నేరిపె యీతరుణి 

కాంతాళించిన కన్నులనీళ్ళ 

చెంతల నిండిన చెరువులలోన ! ॥ యేడ॥ 



రి 

వ్ర? 

ము_ల్తెపు నవ్వుల మురి'పెంబువ్వుల 

యెొత్తులేకట్టి యీతరుణి 

ల_త్తిక మోవికి లంచముగా వై 

మె త్తిన దంతపు మెరుగులలోన ! |; యేడ।। 

పనని నీకట పలుమరుం|దవ్వి 
లా 

యినుక పాతరల యీతరుణి 

కసిగాట్ల వేంకటపతి కాంగిట 

రసములొలుక నేరము లెన్నుచును! మేడ! 

సారిగా వ మగ | రి సరి గ|పా-- | 

యేడనున్న గో-|యీో-తరు|ణి --॥|| 

పాదరీ నీనిద వ| ప దదప|మ గరిన॥ 

చూడక చూ-చిన|చూ-పుల]|లో-న- || || యేడ॥। 

దరిన్నిదదదప|దరినని,దదదప | 

మే-తలమరగిన|మీ-లవపి|-ల్లలకు || 

| దానన |సొౌ-- || 

పదవనవరీగమగరి,సాగ రి|ననిదవ 

కా_తా-ళిం- చిన]|కన్నుల|నీ --ళ్ల 

పదదరీ ననిదప|వప దవ|మ గరిస| 

చెం-త లనిం-డిన|చెరు వుల|లో-న- || [|| యేడ॥। 
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అవతారిక వ 

“ఈ కీ ర్తనమునం౨దు “అనేక జన్మముల నెత్తిన జీవునకు యీ దేహమెంతో [ప్రియ 
మగుచున్నది ! వావి వరుసల నెన్ను కొనుచు భోగముల ననుభవింపుచు ఆశలకు లోనగుచు, తిరు 

వేకటనాధుని కృపను గెలువక పంచే దియములను గెలుచుట అసాధ్యమని యీదేహి తెలియ 

కున్నాడు” అని అయ్యవారు చెప్పుచున్నారు. 

దేకాషీ _ ఆది 

ఎవ్వరివాడో ఈ దేహి 

యివ్వల నవ్వల సీ చహి ! 11వలవపి।। 
యలు 

కామించు నూరకే కలవియు లేనివి 

యమిగట్టుకొనె సిచెహి 

వాములాయ నిరువదియొక వానులు 

యేమని తెలిసెనో యీచేహి ! :ఎవ్యరి॥ 

కందువ నిజములు గల్ల లునడపి 

యెందుకు నెక్కెనో లయూదెహి 

ముందర నున్నవి మొగిదనపాట్లు 
న 

యించె (భమసీ సిదేపొ ! | 1 ఎవ్వరి 

పంచేం| దియముల పొలాయ జన్మము 

యించుక యొఅగడు యీదేహి 

అంచెల (శ్రీ వేంకటాధిశ నీకృప 

వంచగ గెలిచెను వడి నీ దేహి ! 11 ఐవ్వరి।। 

అ: 5_244 



ల్ర్ర్టిర్ట 

ప. దాననిదాపా, మగపద | సా--|;; 

ఎ వ్యరి వెడో| యీ- డే-|హి-- || 

దాగరిననిద ప|దపమగ | రిగపా | 

యవ్వలన -వ్వల |నీ -చె-|హి- - |] || ఎవ్యరి।| 

చ. గవద దద పమగగరి |నరిగపమగమ రి|గసరిగపా॥ 
కా_మించునూ- - -రశే|క-ల-వి-యు-|లే--నివి | 

rs Pann uaa] ermal. క కంల! 

_గపాదసాసీనిద వ|వమగాపద।|సా--|| 
-యే-మిగట్టు-కొనె]నీ - - చే- |హి--॥ 

_నరగ వముగ్గగరన నిదవ|దపమగగ రిగాపదసనిదప || 

_-వా_ము-లా-- -య-నిరు | వ-ది-యొ- క |వొ-- -వులు || 

_శపాదఠరిసాన్నిద వ| ద సమగరిసనరిగ|పా--|॥| 

_ యే- మని తెలి -సినొ |యీో- - -దే---|హి--॥| ఎవ్వరి।| 
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అవతారిక : 

బ్రీవుడు వేరు వేరు జన్మముల 'నెత్తుచు ఆయాజనలయందు తనచుట్టునుం డెడి ఇతరు 

లతో తనయునిగా, తల్లిగా, తం|డిగా, భార్యగా నుండుచు వేక్వేరు భాషలను మాట్లాడుచు 

అన్వతం|తుడై యుండియు స్వతం|త్రునివలె సంచరించుచు ఆపదలను చె నవేసికొని యొప్పటికో 

అవ్పటికి కొండలరాయడగు తిరు వేంళటనాధుని సన్నిధికి చేరవలెనని తన పుణ్యవళమున భావించు 

చున్నాడని అయ్యవారు గానము చేయుచున్నారు. 

రాగ లకీణము: 

దేవగాంఛారి |పాచీనర_క్తిరాగము. భాపూంగము. ఈ రాగమునందు ని సా ని అను 

నప్పుడు కాకలి నిషావము, ద నీ ద అనునప్పుడు కె శికి నిషాదమును పలుకు చుండుటచేనిది 29వ 

మేళజన్యమా + 29 వ మేళజన్యవూ ? అను నందేవాము లతణకారులకు కలుగుచునే యున్నది, 

ఇందు తరచుగా కాకలి నిషాదనే పలుకు చుండుటవలన ధీరళంక రాభరణ జన్యముగా చెప్పి నైశికి 

నిషాదమును భాషాంగస్వరముగా నిర్ణయించుట న్యాయము. వంకటమఖి సం (పదాయమునను ఈ 

విధముగ నే చెప్పియున్నారు. 

ఆరోహణ : సరిగ రిమపదనిస 

అవరోవాణ : ననిదనసీదపమగరిస 

దేవగాంధారి _ యుంసె 

ఈ జీవునకు నేది గడపల తనకు 

నేజాతియును లేక యిటున్న వాడు ! 1;పల వి।। 
లు య 

బవుదేవా కవచముల చార వేసినవాడు 

బహుస్వతం తముల నాపదనొొండినాడు 

బపచబకాలముల మింగి పరవళం బి నాడు 

బహు యోనీకూసములబడి వెడలినాడు ! 11ఈ జీవునకు !। 

ైక్కుబాసలు నేర్చి పెంపుమిగినినవాడు 
"పెక్కనామములచే విలువబడినాడు 

"పక్కుళాంతలతోడ ఇ్పక్కుపురుషులతోడ 

సుక్కులాగుల బెనగి చెండుపడినాడ్డు !_ [1ఈ। జీవునకు [| 
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ఉండనెన్నడు దనకు ఊరికున్న డు లేక 

రయెండలగు నీడలకు యొడళాకినాడు 

కొ, డ(ల)లో నెలకొన్న కోనేటిరాయని 

యండ జేెదననుచు నానవడినాడు |! || ఈజీవునకు 1 

అవ 11 (2)-56 

నిదపాప|మగరీరి, రినరిరిమ || గరిరి- | 

ఈ- జీ వు॥|నకు నేది] గడపల -||తనకు- |! 

మవ దాని || న నిదాదనిదపామగ || రిమషపా- || 

నే-జూతి||యును లేక |,నీ-ట్టున్న - || వా- డు-॥| ||ఈ జీవు|| 

రి ర రిరి రి||]రిమగ రి రి ||} రినరిగసన॥]రినసా న 

బహుదే-హ||క వచములు || బా-ర వే- || సినవాడు |; 

సని దధధద్ద। నిన ర రిరి|రిస రి మమ గరి రీ రి, 

బహుస్వతం - ||త్రములనా-||]వదనొం - - || దిననాడు || 

మగ రీ రి|మప ద దద।|॥మపదనసన|సనిదద ద] 

బహుశకాల |} ముల|మిం- గి || వ ర వశం -|| బై -నా-డు |; 

నిన ఠీ నర, రీ మగ రీరిగnరీననరీగ్ 

బవహుయోా-ని||కూ- పముల ||బడి వెడలి |; 

సారీగరిగరినసా |; 

నా----డు-- ॥| || ఈ జీవు]| 
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అవతారిక ; 

ర్రుందు గురువుల ఆజ్ఞ మేరకు నడువుమని, తత్వజ్ఞ?నము మరువవలదని. శాంతగుణము 

వీడవలదని, వై రాగ్యంబున నుండుమని, తపస్సుచేయమని, గోవిందునితప్ప వేరొకరిని భజింపవల 
దని, దుర్హన సాంగత్యము చేయవలదని, తమ మనన్సునే అన్నమయ్య వారు వెడుకొను 

చున్నారు. 

నం|వదాయనిద్దమెన యిట్టి భావములు తాళ్ళపాక వారికి పూర్వులు యెవారైన గయ 

రూపమున చెప్పినారో లేదోగాని అన్నమయ్యవారి యిట్టి రచనలు చూచినచో [దష్టలు తప్ప 

వేరొకరు చెప్పజాలరని తోచుచున్నది. 

దేవగాంధారి _ ఆది 

నమ్మితి జుమ్మీ వో మనసా నాకే హితవయి మెలంగుమీ 

ముమ్మాటికి నేజెప్పితి జుమ్మీ మురవారు నామమె జపించుమీ ! | పల్ల వి॥ 

తలచకుమీ యితర ధర్మములు త త్త్వజ్ఞానము మణవకుమీ 

కలగకుమీ యేపనికై నను కడు శాంతంబున నుండుమీ 

వలవకుమీ వనితల కెప్పుడు వై రాగ్యంబున నుండుమీ 

కొలువకుమీ యితర దై వముల గోవిందుని నే భజించుమీ ! (నమ్మి! 

కోరకుమీ దేవా భోగములు గొనకొని తపమే చేకొనుమీ 

మీరకుమీ గురువుల యానతి మెజయ బురాణములే వినుమీ 

చేరకుమీ దుర్షన సంగతి జి'తేంద్రియుడవై. నిలువుమీ 

దూరకుమీ కర్మ ఫలంబును (ధువవరదుని నే నుతించుమీ ! 11నమిస్ష! | 

వెఅవకుమీ పుట్టుగులకు మరి వివేకించి ధీరుడవగుమీ 

మజఅవక్ర్షుమీ యల మేల్మంగకు మగడగు (శ్రీ వెంకటపతిని 

కెఅలకుమీ మాయారతులను కేవల సాత్వికుడవు గమ్మీ 

తొఅలకుమీ నేరములను సింధు రకుకునినె సేవించుమీ |! |1నమ్మి!! 

అవ 11 (1)-192 
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రీర రిరీ ర న|రీమగ | గరిరి 

నమి్మాతిజామీర్ణ -| ఓమన|సా--॥| 

రిమపాదనిన నిద దనిద| దపపా |} 

నా- కేిహితవయి|మెలం-గు|మీ- - || 

కానాల సో? ee ల 

దాని సొనిదదదప|పా-మపాదప|మగగ 86|| 
ముమ్మా - -టికి నే- | చె- -ప్పితి-|జ-మ్ము-॥ 

రిరిరి సరిమగ ర|రిసారిగ |, రినససా- | 
మురవారినా-మమె|జపించు- |మీ- - -|} 

రిరిరిరిగమవమగరి| రి సరిగ |నరి న న 

తలచకుమీ - --|యితరధ | -రగ్రిములు]| 

సనిదధనిసరి న, రిరీరి 58,గమగరి॥ 
త-త్త్వు-జా-నము।[మఅవకు, మీ- -- || 

ఆని జు 

మగగరిమపచా।, మపదద। దనీదపవ॥। 
క లగకుమీ- -|యే-వని| కై --నను|! 

మగ గరి రినరి రి, గమగరి|రీ-- | 

కడుశాం-తం-బున|నుం- -డు|మీ-- || 

మగదదనిసీదని|నిసరిస|రీరీ రీరీ || 

వలవకుమీ- -- |వని తల|శకె-ప్పుడు || 

రీనరీరీ గమగరీ| నరీగానరీ|సా--|| 

వై -రా-గ్యం- బున |నుం- - -డు|మీ-- || 

an es Me LoL 

దనిననసని ధానిదపా!|మపప మ|మగరి రి! 
కొలువకుమీ-_ - - -- |యితరడై | - వముల || 

రినరి రిరి రిగమ|గగగరి|సా-- || 

గో-విం-దునినే - | భ జిం-చు|మీ-- || 

(నమ్మితి 

|నమ్మితి| 



అవతారిక ; 

ఆనుభవములు, ఆలోచనలు, పుట్టుటలు,గిట్టుటలు, చదువుటలు, మొదలగునవన్నియు 
పరమాతు్యుడగు (శ్రీ వే.క కేళ్వరుని చేరుటకొరకు, తెలియుటకొరకు జీవులుచేయు (పయత్నములే 
నని అయ్య వారు ఈకీ రనమునందు చెప్పుచున్నారు. 

దేవగాంధారి _ (తిపుట 

తలచినవన్ని యు దనకొరశే వెలిం 

దెలియుట దనలో దెలియుట కొరేే ! [పల్ల వి॥ 

ఉదయ మందుట భయముడుగుట కొరతే 

చదువుట మేలు విచారించుట కొరకే 

(బతుకుట పురుషార్థ వరుండెట కొరకే 

'యుదిరింగనుట త న్నెరుంగుట కొరతే ! 1తలచిన॥ 

తగులుట విడివడి దలంచుట కొరశే 

నొగులుట కర్మమనుభవించుటకొరేకే 

చిగు రెట కొమ్ముయి చెలంగుటకొర కే 

బెగడుట దురితం బెడబాయుట కోరళే |! ॥తలచిన॥ 

యీవలం చేరుట ఆవలికొరశే 

ఆవలినుండుట యీవలికెరశే 

ఈవలనావల నెనయందిరుగు కుల్ల 

(శ్రీ వేంక కేళ్యరుం "జేరుటకొరశే ! ॥[తలచిన॥ 

అవ 271 
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పపా|చానిదపా||మమగ| గరి రీ |రిరిన| రిమగరి, 
తల |చి- -న]|]|వ - - | న్ని-యు|;తన-|,కొో- ర-_ || 

రీ-|రసా॥ సనని,థాళా॥నిసా। 8నరీ | 
కే-| వెలిం || ఆలి-[యుట | త న|లో--;| 

రిరిమ| గ రిరిన || రిరిమ|పా--॥ 
తెలి - | యు-ట-||కొర -| కే-- || ||తలచిన।| 

పపమ| దా దా)నిసా|నని చాచా 

ఉద -|యమం)||దుట|భ- _- య ॥; 

దనిసా, రీ.నఠి |; రీమగ్|గరిరీ, 

ము-డు | గు-ట||కొర -_-|కేే- | 

దదని|సనాసిని|| దనిద| దవపపవ 

చదు-| వుట-|| మే- -|లు-వి-]॥ 

re నారజనానానానన 

పాదప|మగరినసన| ర మగ | రీరీ, 

చా--|రిం-మట ||కొర -| కే- || 

ససనన్సి, చాదా | నిసా; రినరీ | 

(బతు- -| కుట ॥1పురు|మో-ర్హ॥| 

రిమపా|దచానిదపా॥మమగ|గరిరీ॥ 

ప -రుం|,డొ- -ట|;కొర-|శే--॥| 

దదా।[గరీిన్ న|నసా-ని,దనీదపా।॥ 

యెది |రిం-గను|]ట - --|[త-- - | 

asa a J 

పద నీద|పామగ రిరిన|రీ-మపా | 
న్నెరుం--|గుట -|కొర-| కే- - - ||  ||తలచీన॥।| 



8౧8 

అవతారిక : 

జీవనికి జన్మసార్థకతను కలిగించునవి యేవి? బరువగు తనువును మోయుచు, ఈ 

గల చైతన్యమును తెలిసికొనుట, “అయోగన్ల! జీవితమంతయు వృధామయెనద యని విలపించక 

పరమాత్ముని యెరుంగుట యొక ఫలము. తిరువేంకటనా ధుడు దేవదేవో _తమ.డని శెలును 

ఆదేవుని ఆరాధించుట యొకఫలమని సులభశైలిలో అన్నమయ్యవారు ఈ కీర్తన 
చెప్పుచున్నారు. 

దేవగాంధారి _ ఆది 

కలిగి(న)మతి పృధాగాకుండా 

అలరు కు పుణ్యం బగుఫలము | పల్ల వి॥ 

ఒనరిన ఈ భవ మును రనకుండ 

ఘనుడే జీవుడు గల ఫ(లము) 

తనువుమోచి చైతన్యాత్ముని మతి 

గనుకే వివేకముగల ఫలము ! ॥1కలిగి॥ 

చేసిన పుణ్యము చెడిపోకుండ 

(శ్రీ సంపద మెరసిన ఫలము 

ఈసుల రేసుల యితర దూషణల 

వాసుకు అపురూవపు ఫలము ! 115కలిగి। | 

వారి గొలి చియు మిథ్యగాకుండ 

విరసముడిచి చదివిన ఫలము 

తిరువేంకటగిరి దేవుని సరిగా 

సరుల గొలువనిదె బహుఫలము ! (1కోలిగి॥ 



ర్ 
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మవదనిసీ్న స్ ని|చా దనీద|పా--| 
కలిగి నమతివృధా। గాకుం--|, డ -- || 

మగరిరిరిన రి రి|గనరిన|సా-- | 

అ లరుబువు- ణ్యం - | బగుఫల|ము-- |} 

సనిదదని సీరిస| రీమగరీ,| రీర్ |, 
ఒనరి నయీ- భవ|మునురన |కుండ | 

రీన్రీగనరిన్ ని;ిదదనని,సా__ || 

భఘనుడీ - జీ_వుడు|గలఫ ల|ము-- || 

దనిన నీ దని దవప|వమ పా|మగగరి! 

తనువుమో-చిచై-|త-న్యా|త్మునిమితి |! 

రిరిరిరిగ మగ రి|నరిగన| రినసా || 

గనునెవివే- కము|గలఫల|ము- - | 

||కలిగిన!| 

||కలిగిన।| 



ప్ర 0 

అవతారిక : 

ఈక ్యకమునందు చరాచర (పపంచము నందలి పరమాత్ముని లీలలు అయ్యవారు 

| దష్టలు గనుక తాము దర్శించినది చెప్పుచున్నారు. “పాపములుకొన్ని, పుణ్యములుకొన్ని యని 

చెప్పుచున్నారు. ఇవి స్వర్గనర కములయందు జీవులకు కష్టనుఖములనిచ్చునట. 'దేహమ. ల నెత్తు చున్న 

జీవుడు నుఖములకు పోతరించి కష్టములకు అంగలార్చుచు పొరలాడు చున్నాడుక చా! జీవులను 

కొందరిని స్ర్రీలుగను కొందరిని పురుషులుగను సృష్టి: చి చీకటి వెలుగులయందు వారికి అనుభ 

వములను ఏర్పరచుచున్నావు. ఘనమగు నంసారపు టఉిరళాటము.లలో బడీ కలవరించుటలు కొంత, 

జీవులకు యిట్లి సుఖ దుఃఖములలో పొరలాడుటక పట్టుచున్నదిగదా సమయము. జ్ఞూనము, 

కర్మము అనునవి యింకను విచితమ.గా నున్నవి నీకు శరణని (మొక్కి నీ దానులై. వెలసిన 

వారికి యీ పొరలాటము లేవియును ఉండవట. పట్టి చూచితే ఒక్కుటియు నిజముగాదు జీవులు 

మాయామయములగు (బశుకులయందు పొరలుచున్నారు అను పరమనత్యములను ఆన్నమయ్య 

చిన్నచిన్న మాటలతో సామాన్యులకు సహితము అర్థమగు రీతివి చెప్పుచున్నారు. 

'దేవగాంధారి_ర్వుంల పె 

ఒరసి చూడబోతే నొకటీ నిజము లేదు 

పొరల మేను ధరించి పొరలగ బళును | పల వి॥ 
య 

పాతక ములటకొౌన్నీ బలు పుణ్యాలట కొన్నీ 

యీతల స్వక్షనర కాలిచ్చేనట 

యేతుల నందుగొన్నా ళ్ళు యిందు గొన్నాళ్ళు దేహికి 

పోతరిం చి కాతరించి పొరలే ప్టును | ॥ ఒరసి॥ 

పొలతులట కొందరు పురునులట కొందరు 
వెలుగును జీకట్లు ఏీహారమట 

కలవరింతలుగొంత ఘన సంసారము గొంత 

పొలసి జీవులు ఆంటా బొరలగ బ్టెను ! | ఒరసి॥ 

ఒకవంక జ్ఞాన మట వొక్కావంక గర్శమట 

మొక్కి. యిహపరాలకు మూల మిదట 

తక్క-క (శ్రీ) వెంకశుళకు దానులై గెలిచి రట 
పుక్కిట నిన్నాళ్ళు శెంటా బొరలగ బన్రైను ! | ఒరసి॥ 

అ ; 8.106 



జ్ 

_-పొర ల గ----||బ--శు-ను-- || ల 

క్ర] 
నన శీల. అయినాను క ew శాల్లు స. 

-దనిసా ననిచా| నిదపా దపమగరి | 

-ఒర నీ చూ _ _ | డ- - బో-_ _-_శ౩ె| 

ల. తనన. సపానాననానులనినాతతకున అముము త గను. కాల 

-సనిదానినరిన|రీరీగ మగ రీరీ | 

-పొర ల మే-- -|నుధరిం---చి,;। 

ea, WE wma reer అంక మపానల కోకా ప. ము 

రిస్రీగాసారీిగరీగ |, రీవసానీనిదనిదవ॥। 

|| ఒరసి।| 

న న ను 

-వ షప పాప| దపమగరిరి రి |} 

-ఒక్ళ వంక | జ్ష్లా- --నమట | 

వ... క కల rr ఈ ల 

-మవ దనిదవపొ|దపమగ రి రి స; 

- ఒక్ళ్యువం---క]క---ర్శ్మమట॥ 

_ సాసనిరధథధ|నిసరినరి రి || _ న రిగాసనరి|సా---|| 

- మొక్కి -యివా|ప -రా-లకు | -మూ- లమిద| ట---|॥| 

గాం. కనగా. 

దానిదపమ। దదనినన॥।। 

తక్కక (శీ | వెం- క -శుశు॥| చా-నులై ----|గెలిచిరట॥ 

రి రీరీగమ, గ రీ రీరీ రీ] నరిగనఠరిన, ననిదద నిద ప 

పుక్కిటని - | న్నాళ్తురెం-టా] బొ-రలగా-| బ-- క్టైను- - | 

|| ఒరసి]| 



అవతొారిప్ ; 

ధ్ర పదమునందలి నాయిక స్వీయ. నాయకుడగు (శ్రీ వేంక కేళ్వరుని కృవ తనవై 

కలుగగా “స్వామీ! నేను నీ పాదములే నమ్మి యున్న దానను. ఎక్కువ తక్కువ మాటలాజెడు 

దాననుగాను. నీవు చెప్పినట్లు ఎల్హప్సుడును చెనెడిదానను. నాకడ చాపరికములు నీ శేలా! 

సీ కౌగిటియందు అనవరతము అమరియువ్న దానను. ఇంకను జాగులేల చేనెదవు? చెక్కులు 

నొక్కిన వపరవళించెడి చానను. నీ సన్నలలో మనలెడి దానను. చిత్తగించి నావై దయ 
యుఎచుము. నా యందు (పేమగలవాడవు. యింత వచ్చి సేయనేలా?” అని అతనితో విన్న 
వించు కొనుచున్నది, 

దేవగాంధారి. రూపకం 

చిత్తగించి మావై దయసేతువుగాక 

బ_తీగలవాడవింత పచ్చి సేయ నేల | ॥పలవి॥ 
లొ 

మక్కు.న నీ పాదాలు మరిగిన దాన నేను 

యెక్కువ తక్కువ మాట లికనేలా 
ం కొ 3 న చెక్కులు నివు నొక్కగా సేద చేరినట్టిదాన 

పక్కన నంలేసి వేరే పరాకులేలా ! [చా త॥ 

చేరి నీకు నే పొద్దు చెప్పినట్టు సేసేదాన 

కూరిమినీలో వట్టి గుశ్తైులా 

మేరతో నీ సన్నలతో మెలగేటి యట్టి దాన 
గారవించితివి నశ్ను కడమ మళేలా ! చి త్త! 

కందువ నీ కౌగిటికి గలిగిన యట్టి దాన 

చందాలు సేనుక వట్టి జాగులేలా 

యిందు క (శ్రీ వేంక మేళ యిమ్లై నన్ను గూడితివి 

చెందెను నీదయ నొావై చింత లికనేలా ! చి త్త।। 

శం : 26__887 



ర్క -వ నిసాస | న నినిదదపపమమమ | 

-చితగించిమా---వ--- దయ | 

గమపానిదదపవమమగ || గరిరీసా--|;-ని సనిధఫా॥। 

సే- -తు-- -వు- -- |॥|గా--క--|॥|-బత్తిగ -ల || 

నీనగామపనిసాసస్నినిద దప।|పమమగగరిరిసా] 
“'వాడపింత || ప - - చ్చిసే-- -య- | నే - ఎఎ ఆఆ - ల చిత్త]! 

_ సన ససా[ నినమగ గ రిరిననీ | నిదపానిసా-|॥; 
_- మక్కువ నీ ||పా- - -చా---లు||మ- రి గిన -|| 

సనిసాగమాప| -మగమావపా,॥ నిదదపపమమగగరిరిన | 
దా- -న నేను |॥| - ఎ -క్కువ శ |క్క్కు-వ -మా-- -ట--- || 

గమపనిసానిదదపపమ |; పా----,-ప ని న సా || 

లి. క-_-- నే-----|॥|లా----||-చెక్కులునీ | 

నిస మగ గరీరీ సా, -నివ్సారీవననినీ,; నిదదదపాప॥ 
3 వు-న్నా- --కుగా॥-సేదదే ---రి॥న- -ట్టిదాన | 

సని అ, కన ప బనాననాాయటుతన. ల 

ని సగామ మగ గాగాగ రిక్ న || 

పక్కన నం || తె - -_ సని వే - -_శే| 

_ప-రా---కు || లే------- లా || || చిత్త॥। 



ట్ర] శ్రీ 

అవతారిక ; 

ద్య కీ రనమునందు “చ కాయుధుడవగు నీవు మాకు కలవు. ఈరనపు వగలు లేవు. 
మా కెదురునూ లేదు. నీనామము మానాలుకలయందు నిలిచియున్న ది. పరులను వేడుటకు యిక 
చోశుది ? నీభక్తిగల మాయాత్య్రిలయందు ఇహవరములు “రెండింటికిని మమ్ముల నతీతుల జేయగల 
తిరు మం[తము మాకడనే యున్నదిగచా! మాకు కలిమిగాక గడములెట్లు కలుగును? ఓ తిరు 
వెంకటనాధా ! నీశరణాగతులమగు మాకు విచ్చిన విరివుటిదిగాక వేకువిధమగు భవమెట్లు గలు 
గుకుి అని అయ్యవారు వారి సంకీ ర్త నామహాతస్ష్య మును గానముచెయుచున్నారు. 

దేవగాంధారి __ రుంసె 

కలదు తిరుమం. తము కలదినాము బరము 

కలిమి గలుగు మాకు గడచి లేదు! 

కమలాక నీవు మాకు గలిగియుండగ భూమి 

నమర లేని దొకటి నవ్వలలేదు 

నెమకి నాలుకమీద నీనామము మెలగగ 

తమితో బరుల వేడ దా జోటులేదు ! ॥కలదు॥ 

శారి నీ చకము నాభుజము మీదనుండగాను 
చూరనపు బగ లేదు యెదురూ లేదు 
చేరువ నీ సేవ నాచేతులవై నుండగాను 
తీరని కర్శపు వెట్టదినమూ లేదు ! 1కలదు॥ 

అచ్చుత నీవై భ_కియాతుమలో నుండగాను 

రచ్చల బుట్టిన యపరాధిమూ లేదు 

నిచ్చలు (శ్రీ వెంక కేశ నీశరణాగతుండగా 
విచ్చిన విడె కాని విచారమే లేదు ! క లదు॥ 

అ ఏ 9.242 
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దరీనసీని|దాద పాొ||మప దనసదప పమగ | రిరి సా - | 

కలదుతిరు | మంతము|॥క లది-హా-ము-| పరము -॥| 

శా లా మపాట వూదా నామనయానాలాక. అమా స్ i? స 

మపదనిదప|దపమగరీమపదా || 

గడ మే---|లే- - --దు- - |} (కలదు; 

నిసరీ గగ రసానని; దాద పా 

క -ల-దు- తి రు-| మం[తము | 

గాజా. కని లలల సెల అ ల్ల. ఏకా స దలకు 

మపదరిననిద ల్ 

 అలానాయవతటలతతముని. కల అనల mre IE సటవలు నావలా ననం. 

మగ రీ రి|రినిద పాప || -పమపాపా దప|మగ రీ ర || 

-కమలాత|నీ-వుమాకు ||-గలి గియుం--|డగభూమి | 

_నరిగానరి,సాసన్సిద ద రనిసారీ-, గమగరి రీ- | 

_-నమరలే-|, నిదొ-కటి|॥|న-వ్వల-|లే---దు-॥| 

_దనిచాపా|పదనిదమపదవపమగరిమవప దప |దనినసా || 
-నెమకి నా|లు-క-మీ- --ద - ||నీ -నామము|మెలగ గ || 

రీరీ రీ రి, గ్మగరీరి,నరిగానరిన|, న్నిదపమగరిమవపద॥। 

తమితోప| రుల వే-డ|ళత- -చో-టు|లే-- ---దు- --|| 

దరినన ని, చా దపా; 

కలదుతిరు|మం([తము | 
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అవతారిక : 

స్రంధ్యావందనములు జరుపుకొనుచు, యజ్ఞ యాగాదులను చేసికొనుచు, డాంబికలై న 

బహి రాననులు అయ్యవారిని “నియమరహితులై (శ్రీ వెంక శుళ్వరునివైె పాటలు పాడుకొనుచు 

తిరుగుచున్నారు. _బాహ్యణ్యమును చెడగొట్టినారు' అని విమర్శించిరొయుమో, వైష్టవా 

చార్ములను "సేవించుట, విష్లుభ క్తులను పూజించుట. వారితో సహవానములన. ండుట, సర్వకాల 

సర్వావస్థలయందును తిరుమం|తమును జపించుట, కంతుగురుడగు వేంకటనాధుని సంతర్పణల 

యందు కాలముగడవుట, మొదలగు పనులే మాకు నిత్యవిధులు. రామానుజగురువుల మత మే 

యిది” యని అయ్యవారు ఈకీ_ర్తనమునందు నిజమగు వైైప్టవులు నడచుకొను విధమును స్పష్టముగా 

వివరించియున్నారు. 

ఇంతవరకు దొరకిన అన్న మా చార్యుల వారి రచనలయందు కేదార రాగము కనబడుట 

లేదు. తాళ్ళపాక వారి కాలమునకు కేదారము కూడా బహుళ |పచారమున నుండి యుండవలెను, 

వలననగా ఘనరాగ పూర్వపంచక మునందుగల నాట, ఆరభి, వరాళి, (శ్రీ రాగములను అతివి_స్ఫృత 

ముగా వీరు ఉపయోగించియున్నాకు. ఇందు ఆరభి, గిళ, కొంచెము సక్భ త్తుగా కనబడు 

చున్నను వాని యందు అధ్యాత్క, శృంగార రచనలు కనబడుచున్నపి. అశై ఘనరాగ ఉత్తర 

పంచకమునగల సాళంగనాట, రీతిగాళ, మేచబౌెళి, నారాయణగెళ, కేదార లూ రాగముల 

యందును రచనలుండియుండును. ఇందు సాళంగనాట, మేచసౌళి, రీతిగొళల యందు రచన 

లెక్కువగానున్నను నారాయణగెళ యందు మాత్రము పూర్వపంచకమునందలి ఆరభి వలెనే 

సక త్తుగానున్నవి, కేదార దొరక నేలేదు. కనుక యీ కీర్తనమును కేచారయందు న్వరపరచు 

(పయత్నము జరిగినది. ఇంకను వెలుగు చూడవలసిన ఆాళ్ళపాక వారి రచనల యందెచటనై నను 

యీరాగముండునేమోా వేచి చూడవలసియున్నది. 

రాగ లతీణము : 

ఇది ఘనరాగ ఉ తరపంచకమునందలి రాగము, 

ఆరోవాణ :;సమగమపనిన 

అవరోహాూణ : ననివమగరిస ॥ 

ఇది యిప్పటి వాడుకపకారము 29వ మేళమగు శంకరాభరణ జన్యము. గ మదపమగరినస 

అనుప్రయాగము పూర్వాచార్యుల రచనలయందక్కడక్కడ కనబడుచున్నది. దీనిని నిజమునకు 



వ్ 

సామంతనునుండి నేరు చేయుట కొంత కష్టమే. సామంతమునందుగల వశుతిధై వతము. కై శికి 

నిషాదముగా పరిణమించి నీలాంబరి అవతరించినది. ఈ రెండురాగములకు బహునన్ని హితముగా 

నుంజెడి కేవార తాళ్ళపాక వారి కాలమున కే లు వ్రమై పోయినదడా యను సం దేహము కలుగు 

చున్నది. కాని త్యాగ రాజస్వామ్ మొదలగు తరువాతి వా గెయకారులు) కేదారయందు రచనలు 

చెప్పియుండుట వలన ఠాగన్వరూపము నేటికిని మనకు నిలి దియున్నది. 

కేదార . ఆది 

సవాజ బై ప్రవాచార వర్తనుల 

సహావాసమ మా సంధ్య | (పల్ల నీ 

అతిశయమగు (శ్రీవారి సంకీర్తన 

సతతంబును మా సంధ్య 

మతి రామానుజ మతమే మాకును 

చతురత మెణఅపిన నంధ్య ! ॥సవాజ॥ 

పరమ భాగవత వదసేవన మే 

చలో ఇద య్ జ 

నరపి నగ్న మా సంధ్య 

సిరివరు మహిమలు చెలువొందగ వే 

నరక వినుకు మా సంధ్య | ॥సవాజ॥ 

మంతు కెక్క తిరుమం[త పఠనమే 

సంతతమును మా సంధ్య 

కంతుగురుడు వేంకటగిరి రాయని 

సంతర్పణ మే మా సంధ్య ! ॥నసవాజ॥ 

అ : 5.10 

ప ననరధిసావపమ |గాగరి|స న ననీ, 

సనా జవైవవా- |చారవ।- ర్త నుల |} 

మ 
సహవా-సమెమా-|సం-ధ్యా|----|॥ ||సహాజ।| 



గమపమ గ రసా, నిస నిఫ | నీ 

అ తిశయమగు[శీ | హరిసం-|కీ 

నమ గనువని న ని|వమపా |---- || 

సతతం -బునుమా-]|సనం-ధభ్యా|----॥| 

పమ గమవప ననని|నమగరి!సనిస్ సీ, 

మతిరా-మా-నుజ|మత మే-_|నా-కును |} 

| |సహజ॥। 
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అవతారిక 

శ్ర రచనయందు అయ్యవారు అహోబ లేశ్వరుని కీ_రించుచు “ఏమయ్యా పరస్ప 
రము పిరుద్ధముగా నున్నవి కదా నీచర్యలు ! హిరణ్యకశిపుని యురమ. చీల్చెడి వేళ ([పవ్షోదుడెదు 

టనే యున్నాడుగదా ! తనువిచ్చిన తం|డికన్న జగత్చితవు నీవే తన కెక్కువని ఆపరమభ క్షుడు 

భావించినాడా ! దేవతలందరికి పూజనీయుడగు రు|దునితో యుద్ధముచేసి జయించితివి, తమ 

దెవునివై శ|తుత్వమును చూపిన నిన్ను ఆచదేవతలెట్లు కొలుచుచున్నారో కదా ! ఇశ్లే నీవు ఏనుగు 

నకు శ|తువైన సింహము రూపము ధరించితివి, ఆ_ర్రియందున్న గజరాజునురటించితివి. ఇది యెట్లు 

పొసగినదయా్య! మనుజులు నివసించెడి గృవాములంయదుడెండి _నంభమునుండి ఆవిర్భవించి ఇందు 

గలడందు లేడకు సందేవామువలదు అను వాక్యమును రూఢిశేసితివి. పూజాగృ్ళవ'ములందు నిన్ను 

పూజించి దూరముగా తొలగి నీద్భష్టికి చాటుగానున్నామని దుమ్మృత్యములు చేయు మానవు 

లకు అంతటను నీవున్నావను భితిని కలిగించిన నిన్నెవరుపూజింతురు? వెంక టగిరియందు వెలసి 

శృంగారమూ రివై అమ్మవారగు ఆదిలకి్మిని అహోోబలేశ్వరమున వెలసిన వోనరసింహా అమ్మ 

వారగు (శ్రీమవోలమ్మీని తొడవై కూర్చుండ బెట్టుకొని యున్నావు. చిత్రముగానున్నవి సుమా 

నీ లీలలు” అని కొనియాడుచున్నారు. 

రాగ లనీణము : 

అహిరినాట 29వ _ మళమగు ధర శంకరాభరణ జన్యము. వ|కొపాడవము. ఇందు 

పూర్వుల రచనలు కానవచ్చుట లేదు. తాళ్ళపాక వారి కాలమున (పసిద్దమై యుండవచ్చును. 

ఆరోహణ ; సమగమవదనిన 

అవరోవాణ : ననిపదనిపమగస 

ఇందు స్వరములు సందర్భములు అరోవా ణావరోవాణములను దృష్టియందుచుకొని 

(ప సంచుకొనినచో, ఇదియు సొంపగు శంక రాభరణ జన్య రాగములలో నొకటిగా చేరును. 

ఆఅహిఠరినాట ... ఆది 

అరు దరుదిగతి యహోబ లేశ్వర 

పొరిచొరి ధానులు బొగడుట యెట్లు 1, | [పల్లి వి(। 



ర 

'యెదుట జింతించితివి హిరణ్యకశిపుని 

అదె, పహోదుడు బంటగుకుటు 
LM ౧౧ 

కదిసిన రు|దుని గర్వమడ చితివి 
గుదిగొని దివిజులు కొలుచుట యిట్లు | 

ఘనసింవోకృ్ళతి 7 కొని వుంటివి 

యెనయగ గరి గాచిన బెట్టు 
వవివడి కంబము పగుల వెడలితివి 
మనుజులు పూజించి మరుగుట మెట్టు ! 

సరవితో వీర రసమున మించితివి 

అరయగ ళృంగారి వి లుటు 
ర 

సిరివుర మెక్కెను (శ్ర వెంకటా (రిని 

యిరవుగ నీ తొడ 'యక్కుట యెట్లు! 

అ: 8.2896 

సమగమవమగమ|వ ప సని|పమగమ | 

అరుదరుది- గతి, అహో- బ| లే-శ్వర | 

పద నినన నిపమ| గమపమ। గమగన ॥; 

పారిబొరిదా-సులు| పొగడుట | యె -ట్టు- | 

వ దనిపాదపమ పవపపన్ని |దని సీసీ || 

యదుటచించితివి|హిర-ణ్య|కశి పుని || 

సమగమపమగమ। పదనిని, నివపా || 

అదెెప-న్లో-దుడు |, బం-టగు చు-టు |! 
C౧ య 

మగమపసనిసస|నీమగమ|గగసీన్ || 

కద సినరు-|దుని,గ _ ర్షమ|డచితి వి॥; 

ససననస్నిదనిస్ ని, పదని ప| ద పమగ | 

గురిగా నిది విజలు| కొలుచుట| మె-టు- | 
| ౧ 

॥1అరు!। 

1[1అరు।। 

అరు! 

||అరు}| 

[| అరు] 
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అవతొరిక ; 

ఈశ పదమునందలి నాయిక జాణ, (పౌఢ. ఈమె తన చిడిముడులు చెలిమిక శెలకు 

చెప్పుకొనగా వారిలో ఒకతె “ ఏమయ్యా ! సతీపతుల నడుమ పొలయలుకలు కలుగవా ? 
మచ్చికలు చల్లుచు యాపె నీతో మాటాడ లేదా? అటువంటి యా పెను నీవిట్ట్లనవచ్చునా ? నీకు 
వీడెమిచ్చి నీతో వేడుకలు నెరవలేదా ? ఆపెనే తిటవలెనా * నీకౌొగిళ్ళయందు కరగిన యాచెలిని 
యి:త ఆగడముచేసి యిప్పుడు మాశే వంకలు దిద్దుచున్నావా? ఓ శ్రీవేంక శేశ్వగుడా ! మా 
యితిని కాదనక యేలుకొనుమయ్యా 1 అని స్వామీకి మనవిచేయు చున్నది. 

అహిరినాట _. రూపకం 

నీవేల లేదనేవు నీ నతితోను 

కావరించి పడుగాక కాదనకు మికను! ॥పల్ల సి) 

మచ్చికలు చల్లుచు నీతో మాటలాడి నీకు నేడు 

ఇచ్చకము నెరపదా ఇంచాకను 

అచ్చమైన ఆపెనే పో అన్న సుద్దులెల్లా నేను 
టి... ట్ ౧౧ 

ముచ్చటగా మరియేల మూసి చాచే విపుడు ! ॥నీవేల॥ 

వీడెమిచ్చి నీతోను వేసాలు వేనుకొంటా 

యీడ నిను వుండదా యిందాకను 

యేడనై నా గాని యాపె నిన్నిటా నే దిట్టితిబో 

ఆడని (నీ) వాదు లేటికి అణచేవు యిపుడు! ॥నీవేల॥ 

సరి నిన్ను గాగిలించి సరనములాడు కొంటా 

యిరవుకొని వుండదా ఇంచొకను 

అరిది (శ్రీ వేంక కేశ అపెనే పో కొనరితి 

గరిమ మ మ్మేల వొక్కటిసేసే విపుడు! 1సీవేల॥ 

శం : 24-501 
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తనో అలలను నావలా కలకాలము. లో నాకాను. రా. సనన్ 

పఫనినీపా||గమపదపపమగమా॥ 
వ _ _ ల || లే -ద- నే- ఎ = వు |} 

ఇనా నాలు. స  బవనావలావానాషానాల్ధాలాను. దారం లాజానితతాల్యానువణతి. నల్ 

గమపా- మగగన,|| ససీసమగమపమగమపా॥। 

సీ. - -- -సతి |; తో - వ. -_-_- ను || 

శా వాలం. సల 

సనిపదసీపపాపమ |పమమగగనససమగమపా॥। 

కా---దనకు-- ||మి- --క---- =ను 

సమమగగాగ స] ననీ ఫరద్గ్దనిఫ సీ 
మచ్చిక - లు - చ| ల్లు-చు-నీ-తో]॥ 

మా లు. సనన 

ననిసానమగా|గమపనుమగగాసా |! 

మా- టలా- డి ||నీ -కు- నే- -డు]|; 

సపపపమగమా|గమపదనిపవ | 
ఇచ్చక - - -ము|॥ నెరపదా=--]|| 

యన్ నునా నిటానాననాననా.  అనిననుటాతాననాను కోన శూలాలు మాలల కో ఆరా 

గమపాపాననిసా|సమగమపమమగగస,; 

అఆ -చ్చమై - - న ||ఆ - సె- నే - _ -పో || 



లీ2కి 

రు 

ముచ్చట గా||మ-రియే--=ల॥| 

నె 

పెం-ల||లే-ద -నే- -- 

సమ గమనము పొ. || 

పు-*-=౨- డు - |! 

మా || 

వు || 
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అవతారిక ; 

ద వేదాంతములు నిన్ను విశ్యమున కధిపతివని చిప్పుచుండగా, తు ద దేవతలతో 

పాటు నిన్నూ హించి కొలుచుట తెలివి లేని తనము కాదా! ఎందు చూచినను నీ చందమ 

విశ్వాతీతమని, అవాజాగ్చిననగో చరమని వినబడుచునే యున్నది. అట్టి నిన్నెరుంగక యుండ 

తరివి యేటి తెలివి ? ఇది యెట్టున్నదనగా బంధ మోతములను ఒక కాడికి కట్ట జూచెడి బుడ్ 

హీనుని తలపువలె నున్న ది. పాడె న యెగుకగాక యిదియేమి ?* అని అ ర్వ్యువారు (శ్రీ వెంకరీ 

గిరినాధునితో చప్పుకొనుచున్నారు, 

రాగ లక్షణము : 

అతి పాచీన రాగములలో సాముతం ఒకటి. ఇప్పటి వాడుక [పకారము ఇదిలీ0వ మే! 

మగు నాగాభరణ జన్యము. 

ఆరోపాణ :;నరిగమపనివ 

అవరోవాణ ; ననిదనిపమగరిన | 

ఐనను “పదని ని అను ప్రయోగము అచ్చటచ్చట కానవచ్చుచున్నది. షట్ |శుతి ధ్రై వతమును 

చతుశ్ళతి ధై వతమునందు అదిమిపట్టి పలుక.ట వై ణికుల సం[పదాయము. సీలాంబరి రాగను 

నుండి దీనిని వేరుచేయుట కొంతకష్టమే. రచనయందలి సంచారములు గమనించి రాగస్వరూ 

మును తెలుసుకొనవలసి యున్నది, ఈసామంతము, కొండమలహారి, గుమ్మకాంభోజి, దేశా 

మొదలగు కొన్ని రాగములతోపాటు 16వ శతాల్షీ తరువాత మరుగు పడిపోయిననైై తో 

చున్నది. పదకవితా పితామహులు తాళ్ళపాక అన్నమయ్య వారి రచనలు యీ రాగమున 

'దెన్ని యో కలవు. 

సామంతం _ రుంపె 

పాడైన యెరుకతో బంధ మోకములొక్క 

గాడి గట్టుట తెలివి గానే కాడా ! 1పల వి॥ 

భావించి నిను బర బహగామని వేదములు 

"వేవేలు విధుల మొర వెట్లగాను 

కేవలపు నిన్ను దక్కిన చై వములగూర్చి 

సేవింపుటిది తప సేయుశే కాదా | పాడై న॥ 



ర 

్ర్ల్పద్ర్ 

సరిలేని నిను నుపనిష ద్వాక్యము లెవరా 

తృరుడవని నలుగడల బలుక గాను 

వరుసతో చజెకుుదై వములు సంగడినిన్ను 

తొరల గొలుచుట మహో దోవామే కాదా ! ॥పాడై న॥। 

ఎందుజూచిన పురాణేతి వాసములు నీ 

చందమే యధికమని చాటగాను 

కందర్పజనక వేంకటగిరి స్వామి నీ 

కందువెబగనిది యజ్ఞాన మే కాదా! |1పాడై న। 

11 (2)_16 

గమపామ। వ నసీనిపా|గామ పదప|మగ గరి స 
పా- డై న|యెరుకతో||ఐబంధ మో--|తములొ-క్కు | 

ఫనసనిసా;, పమగగరి॥గామపమ|మదపా- | 
గా-డిగొ|ట్టుట తెలివి|గాన శే-|క-చా-|॥ [పాడై న|| 

గమపామ|గగ రిసా||సా ని న పవమగమ రి రి | 
భా- విం చి|నినుపర |; (బి వ్యామ ని| వే. -దములు | 

గమపామ|ససీని ద ని||నాని దని|సా.--|| 

వె_ వేలు|[విధులమొర వెట్ట గా-|ను---॥ 

స్నీిన్ రీ గ, మగరిసా; ననిసాని, దనిసా సీ|| 

క- వలపు ని-న్నుద | క్కి నద్తైవ।[ములగూర్చి | 

Pr చ. వపను 

పసి సాని |దనినిప వప ||పామ గరి|మగరిగ గసా 

సే_వింపు |టిదిత-ప్పృు1॥1]సేయు జేీ_|కా.--చదా- [|పొడై న! 



అవతారిక + 

ఈ; కీ రనమునందు అన్నమయ్యవారు భగవంతుడగు (క్రీ వేంశేశ్వరుని కొని 

యాడుచు “నీవు ఇందుగలవు, అంధులేవు అని సందేహమే లేదు. అన్నిటియ:దును, అందరి 

యందును నిన్ను కనుగొనెడి వారికి వారి ఆత్మలయంది నీవున్నావని తెలునుకొనగలిగిన జ్ఞాన 

మును నీ వొనగి జీవులను నడిపించుచున్నావు. ఇట్టివానే నిన్ను తెలుసుకొని అనుసరించి నీ 

యందు తాదాత్మ్యతను పొందగలుగుచున్నారు,” అని జ్ఞానహీనులై తిరుగు జనుల నుద్బోధించు 

చున్నారు, 

సామంతం __ రుంసే 

నీవనగ నొక చేట నిలిచి వుండుట లేదు 

నీవను చు గనుగొన్న నిజమె లనీవే ! 11పల బి 
య య 

తనయాత్మవలనె భూతముల యాతుమ లెల్ల 

ననయంబు గనుగొన్నయతడే నీవు 

తనుగన్న తల్లిగా తగ నితర 5*౦ంతలను 

అనఘుడై మది జూచు నతడే నీవు ! | 'నీవనగ || 

సతత సత్య|వళాచార సంపన్ను డై 

అతిశయంబుగ మెలగునత డే నీవు 

ధృతి దూలి (దవ్యంబు తృణముగా భావిం చు 

హత కాముకుడై న యతడే నీవు! 1నీవనగ।। 

మోదమున సుఖదుఃఖములు నొక్క రీతిగా 

నాదరింపుచు నున్నయతడే నీవు 

వేదో _క్షమతియెన వెంక టాచలనాథ 

ఆదియును నంత్యంబునంతయును నీవ! [1నీవనగ।। 

అ: 55-185 



PES, న eh 

గమపద ప|వదనీ సా న | 

సీ. వనుచు|క-=ను గొన్న! 

as నిదనిసనిపొ 

మాదమున .! 

టిని వ re TTT, Were మానాల కాలాక. క సానా... నార. ాసపచనకలపబఖలున. కరంటు 

పమ |మగరిగగామగ మ | 

౨౨ |నీ- = వే- =. || || నీవనగ।। 

సధద్గనీసాన| సవ పపమగమా|ఠరగమా | 
సు- ఖదుఃఖ||ములునొ--- క్క | రీతిగా || 

రిగ మ నా,దద పొాదదవ ప | నిసనిపద|పా._._- |} 

నా-దరిం|పు-చును- -న్న॥|యత డేనీ.|వు---॥|| 

సనిదనిసాన |]. ననిసారీగ్|మగ్గగరిస 
మ-తి -యెన ||- వెం- కటా. | చలనా-ధ॥| 

దనిన్ రీ న నిని వ |} 

అం---త్యం- - బు || 

nn = am P= ee a] ln a] Pr మ ననన 

ప|ప పమగరిగమపను గ ||మ 

నం - తయును.|నీ- = ఎ బేఎ 2 ఎ || ||నీవనగ।!| 



ప్రవర్త 

అవతారిక : 

నె "ఏ ధీన పతిక యగు |పౌఢ నాయిక, అలమేలు మంగను స్వామి ఏలిన విధమును 

వర్షింపుచు దంపతుల 'నెయ్యుపుకయ్యపు విధములు, ఒకరి వె కొనునప్పటి యా వెళపు టాన వాళు 

అన్నమయ్య యూ రచన యందు వర్ణించు చున్నారు. 

సామంతం __ ఆది 

పొదలిన కీజెపుం బుక్కిళ్లో తమ 

చొదుకుల చెమటల చొక్కిల్లో ! 

ఆముకొనిన యధరామృత వేళల 

"'మోముల మాముల మొక్కి-ళ్లో 

కామినుల మకరికా ప తముత్రల 

చిమక దొంతరల చెక్కిళ్లో ! 

కయ్యపు గొగిట కలికి రచనలను 

చెయ్యపు బులకల నిక్కిల్లో 

ముయ్యని మోహపు ముచ్చట మురిపెపు 

తొయ్యలి పాదపు దొక్కిల్లో ! 

మొలక లే నగవు మోముల గోళ్ల 

సులిమెటి వదనపు నుక్కిళ్లో 

అలమేల్ మంగకు నా వేంకటపతి 

తలపు లొనంగిన దక్కిళ్లో ! 

: లీ_91 

:వెదలిన॥ 

॥బెదరలిన॥ 

॥నాౌదలిన॥ 



పరిస 

ప. గ మవని సనిపమ|గమపమ | గరినని || 

పొదలిన వీ-జెపు[ బు-క్కి-|ళ్ళా-తమ || 

సరిగ మవపవపమగరి,సనిధ్ద ని సా == || 

చొదుకు లచెమటల|చె-క్కి-|ళ్ళో--॥| | |వొదలిన || 

రుచులే 

చ. గమపపాదపమగమ!| పనస ని|దదనివ 

మొలక లే --=నగవు]|మో-ముల।|గో--ళ్ల॥ 

గమవప వపనసనసనని|దని సని| నీ .- || 

నులి మెటివద నపు|ను-క్కి-1|ళో --॥॥ 

వనిసరీ గమశగరి|సాని ద|నినిపప 

అలమే-ల్శ్మం- గకు| ఆవేం- |కటపతి |! 

అ అనల 

ప సనిపమ|గరి న ని|సా == || 

పులొ నం- -గిన|ద-క్కి = |శో--॥ || పొదలిన || 



౪80 

అవతారిక్ర : 

నౌయిక విరహోత్కంఠిత, ఈమెను అగ్నియందు నీళ్ళు జనియించి నట్టు, విర 

హసు వేకిగల మేన చెమటలు పుట్టుచున్నవట. అనలమునకు తోడు గాలి యుండునట్లు ఈమెకు 

విరవోగ్నతో పాటు నిట్టూర్పులు యహమ్కూవ్రై నవి, ఎండ నీడలు కూడినట్లు వెంకట విభుని 

కూడిన యీమె సొబగు సమన వచ్చునని చెలులు చెప్పుకొను చున్నారు. 

ఇచ్చుట నలని వాడగు స్వామయు, బంగారు కాంతిగల అమ్మ పజాగును కలిసినప్పుడు 
00 

భట 1 

ఎండ నీడల నుపమానములుగా చెప్పుటలో అన్న యమ్య వారి సాందర్యోపాసన యందలి జెన్న 

త్యము “ఆహో !' అనిపించుచున్నది, 

సామంతం __ రుంపె 

ఎరవు గడు సత మాయె నదియ కదప 

అరవీడుకు సొబగు లాయె దురుమునకు 1! (వ లవి॥ 
లో 

నిక్కముగ ననలమున నీరు జనియిుచె నను 

టిక్కుడనె పొడగంటి మిడియు గదవె 

పొక్కుచును విరవోగ్ని బెరలగా జెలి మేన 

జక్క-బి వ బొడమె జవ్వాది చెమట! ॥ఎరవు॥ 

కలుగు ననలంబు కడ గాలి యనగా నదియ 

నెలమి నిచ్చట కలిగ నిదియె కదవె 

చెల గటి చెలిమేన జిత్త జాగ్నికి దోడు 

నిలువ నియ్యక కలిగె నిట్టూర్పు గాలి! ॥ఎరవు॥ 

నీడలు నె;డలును నెయ్యమలరగ గూడు 

టీడ నే పొడగంటి మిదియు గదవె 

వేడు కలరంగ దిరు వేంక శేళ్ళరు గూడి 

వాడు చేరగ గలిగె వనిత పరవళము ! 1ఎరవు।! 

శం: 14-77 



౬ 

ఎ! 

నన నా! ల 

-నవమగరి |నన రి గ సన 1|]-నన నీ ఫర్గ్షనధీ|సా---|| 
-ఎరవుగడు|సతమా- యె||-నిదియెక -ద|వే---|| 

అజకాలాములులాన లాల 

-గమవాపమ|।|పసననినసన|దనిసని వమగ రి గగసా | 

-అ ర వీడు- | పే--సొబగు| లా- = = యదుకు [| మునకు - |} 

||ఎరవు]|; 

అననమునలలటానసునుల సారా rr. నాక యాలానానోననననను న. 

తళ జగ వప పమగ|రిగమపమగగరిగా | 

-నిక్కు ముగ -|న-న.-ల-ము-_ న | 

A హాసనలానినిన ee కల పతాక నపక 

ad సససనసనని న ధన్సీ సన న 

- నిరుజని - |యిం- -చెనను 

-న న సాసని| నవ ప పమగమా |] 
టిక్కుుడనె-]|పొడగు -_ - -టి || 

Fmt బాలుని a] 

గరిగ మపమ|పా.--|]1-సని వమగమా!|!వవపనిసాస్ || 

మీదియుగద = | వే--- [|| -పొక్కు-చు-ను !|విర- వోగ్ని ॥| 

_నవనినఠరి,గన్ వన్ ననీదని[న రీననిపపమ || సాన | = 

పొర లగా]|చెలి మేన]. జక్కూవై- --|వె -- -పొడమె॥| 

గమపదద పపాపమ|గరిగాగసా |] 

జ - --వ్యా- - ది-|చె-మట- ॥| [[ఎరవు॥| 



న by 

అవతారిక. 

భ్రుందు చెలిక త్తి నాధునివై చేరములు శచెప్పుకొనుచున్న నాయికతో “వెన్నచేత 

పట్టుకొని నేయి;కె పోవువారి వలెనున్నావు. నాయకుడు నీ కనుసన్నల మెలగువాడై యుండగా 

అతనిని గంప బోర్లించి కుక్కుటములు పట్టినట్లు పట్టక యేమేమో శకెప్పుచున్నా వేలనమ్మా! నీ 
౧ రు 6 రి 

యురమునందలి హోరమువలెనుండగా నాతని చేయి పట్టుకొని బాసలడి గ విదెక్కడి వెజబ్లితన 

మమ్మా! అని ముగ్గయగు ఆమెకు బుద్దులు చెప్పుచున్నది. 

సామంతం __ రూపకం 

వెన్న చేత బట్టుకొని వేడనేలే చేతికి 

కన్ను చూపులనతని గంతగమత్రి సరవా ! ॥1పల్లవి॥ 

చేరి చేయిచేత బట్టి సిగ్గున బాసడి గేవు 

పోరచి నీ విభఘుజుదు వోయీనేయింక 

సారెబ నీ పయ్యెదలో చన్నులు దాచినట్లు 

తారఠసిల్లి రమణుని చాచనేరవా |! 1 వెన్న ॥ 

వొంటి జిక్కించుక నీవు వొట్టుపెట్టుకొమ్మ నేవు 

దంటయె వేరొక తెను తగిలీనళ్తే 

గంటు వేసీ పోకముడి గట్టిగా గట్టినయట్లు 

వొంటిగాకుండా నాతని వొడిగట్టనేరవా | 1 వన్న ॥ 

మొక్క-లాన గాగిలించి మోవిమ్యుద్రలు వెళ్లవు 

వెక్కుసా (శ్రీ వేంకటగోవిందుడు నీకు 

వెక్కుమాళు కంఠవార మురమున గటినటు 
రు 6 

చక్కని నీ మేని తోడ జంటసేయనేరవా ! ॥వెన్నుః 

శం వ 14-97 



రని 

£88 

రిమగ సాన|ుసనిస గ్గనీ] సరిగ మపా[॥[దదపమగమ ॥ 

వె-న్న చేత | బ-ట్టుకొని॥పడనే.- లేగ నే-తికి -- || 

మగమ పాప] సినిదనిసా|!|వసనిపదప ||మపమగరిగ |; 

క ఎ-న్నుచూపు[|॥|ల-నతని || గం- పగ మ్మ] నే - ర వో- = || 

|| వెన్న |] 

ప పపాదపమా॥ గరిగామా || 
మొుక్ఫ-లా-- న|కాగిలిం చి 1 

రి గమాపాదప[[మగగరినా |] 

మోవిము([దలు-]|| కె - క్లే- వు |] 

నన ననిఫా[॥| ధవననినా॥నరిగ మపమ |॥|వా--- ॥| 
వెక్కు సా- (శ్రీ ॥ వేం-కటగో ||విం-దుడునీ - 11కు అ= | 

నానన. ఉనను రానాకు. 

పప పాదపమా[|॥[॥ గరగమప షప || 

వెక్కమా-- శు ॥కంళపో-రము | 

గమప పదప[||సనిసాసా ॥ 

ఉరమునగ._గ॥గ1టినటు- |] 
౬ రు 

నని నరీగమగ॥| రీరీ గవపీమ గ సా] 
చక్కని - - నీ -ఇ1మేనితో-- - డ ॥ 

న నిపాదపమా|॥[పమమగగరిసా |] 

జంటసె=--యనేర వా౭--- || || వెన్న] 
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అవతారిక : 

ఈశ పదమునందలి నాయిక సౌందర్యాతిళశయమును వర్శించుచు “యీమె వక్షములు 

తామర మొగ్గలవలెనున్నవి. అదివిచ్చి కమలములగునోయను భయముచేత నఖచం|దికలుంచెను. 

ఈమె పున్నమచం[దునివుటి వదనము వినువీధికి ఎగురునను భయమున నొ _త్తగుధమ్మిల్ల మను 

రాహువును అమర్చి యుంచెను. ఈమె తనులత పలపులవేడికి వాడునోయను భయహఘున ఘనుడగు 

(శ్ర "వేంకటపతి కెగటియందుంచెను. ఇట్టి సౌభాగ్యము వలదనుటకు ఒరులకు వశమా? ఈమె 

తలచినకే దైవ మమర్శ్చిను గదవే!" అని అమ్మవారి చెలిక తె ముచ్చట లాడుచున్నట్లు 

అన్నమయ్య పోరు వర్ణించుచున్నారు. 

నాముంతం __ ఆది 

వలదన నొరులకు వనమట వే 

తలచినట్ల నిది దై వమె చేసె! 

తరుణి కుచములను శామర మొగుడలు 

విరిసెనోయని వెరపునను 

సరగున బతి నఖచం[ద శస్లములు 

దరులగలుగ నివి దైవమె చెసె! ॥వల॥ 

పొలితి వదనమును పున్నమ చం[దుడు 

బలిమి నెగంయునని భయమునను 

'మెలుత చికుర ధమిల్ల పు రాహువు 

తల జెదరగనిది వై వమెసేనె ! ॥వల॥ 

వనితకు వాడునొ వలపు తాపనున 

తనులతికయనుచు దమకమున 

ఘన వేంకటపతి కౌగిట చెమటల 

దనివి దీర్చనిది దైవమె సేసె! ॥వల॥ 

శృం: 417 
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ప. _వరీగమాగరిపమగరిసా|[-సనీద్దనీ|సాసరిగమ |! 

-వలదన నొరు. ల-కు]|-వనమట!|వే ---- || 

పససునిసాఠిరీన|నఠతిగ మగ 8నని,రనిసినిపమమగ ॥| 

తలచి నటనిది!దె - - - వ-ము-|చే---నసనె= = - || 
య గా 

[1వల|| 

చ. _-గమాపదాదపపమ।|-గమాపప[దపపమ |! 

_వ ని త కువా-డునొ|[-వ లపుతా| *వీమున || 

ల్గమాపాదవపపమమగ |9గమవమగగరి,గాసా || 

_ తనుల తికయ-ను-చు-[త-మ-క -ము-]న - ॥ 

_గమావదవపాననినవ,సరీిగ మగరీసా[నదనీనన | 

_సునవేం--కట- పతి|కౌ. = = గి-ట | చె-మటల || 

_నసానినఠరిఠీరిన,నరీగ మగ ఠ8ీనని[దనిననిపషమమగ ॥ 

_త నివి దీ-ర్భనిది[దై--- వ-మె-[సే---నె- -- | 

[|వల]|| 
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అవతారిక : 

ద్ర పదము నందలి నాయిక స్వీయ 1పౌఢ, చతుర. ఈమెకు తన నాధుడు దకిణ 

నాయకుడని తెలుగు తనయందు ఆతనికి గల మక్కువను యినుమడింప 'ేసికొనుటకు ఆతనితో 

“యౌవన వతులు మురిసెములను నేర్చినవారు. అంగన లెందరో నీ చుట్టు నుండిన చేమాయె? 

యుప్పొలికి యినుమడాయినట్టును, పాలునీరేక మెనట్లును, చిగురు తంగెటి జున్ను చేరినట్లును 

మన యిద్దరి అనురాగమును, ఆనందమును, చెంపొందుచున్నది. ఇది యెట్లున్నదనగా తీయనిదగు 

చెఅకునకు పంట వండినట్టున్నది.” ఆని తననాధునితో చెప్పుకొని ఆనందించు చున్నది. 

సామంతం _.. రూపకం 

ఇన్నిటా జాణవై తే నమాయను 

పని చెబుకున బండు వండి నకు ఆయను! 1పల వీ॥। 
a ల య 

అందరును మనవారె అంగనలు నీకు నేడు 

యెందరు చుట్టాల ఇన 'నేమాయను 

ఆందుకుగా నిజాలేల అమర జెప్పగ నేల 

ఇందులోనే వుప్పొలికి ఇనుమడి ఆయను! 11ఇన్నిటా!। 

పనికి వచ్చిన వారె పాయపు వారెల్ల సీకు 

యెనతురు గాక అందు కేమాయను 

వెనక ముందెంచనేల వెజపులు మరియేల 

ఘనముగ చాలు నీరు గలసి నట్టాయను ! ఇన్ని టా!! 

తగినట్లి మేన వారే దండనున్న వారెల్ల 
౬ ౧౧ 

యెగ సక్కే లిందుకేల మేమాయను 

నగుతా (శ్రీ వెంక కుశ నన్ను గూడితి విప్పుడు 

చిగురు తం గేటి జున్ను చేరినకై ఆయను ! 11ఇన్నిటా!। 

ళం ; 26_561 
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పొపమమగగ 6సరిగామగ || సనిధథ నిసా ॥ 

ఇన్ని-టా---జా-- = = ||ణ-వైం-- తే ॥॥ 

సరిగన రీ రి [| గమపామపచదాపా || 

శే__ మాయెను = ll 

నాననిదనినఠిననిదస || ఆర సినిదసిస్నిప ప || 

nl 
కల కో కాల ల ఉరానానునాాయాలు టనితనాతలాలాో కాలు.  ఇవావానావాణావాయాలనానాా. నోటుకి గ 

రపపివమగపమమమగరి |] మగగంరననధిస సరగమపా ॥ 

వం-డి- - -న- టా. ౨ = || యె-- ._--ను-- = - 1]3న్ని టా॥ 

గ మా || 

అలఖునుములటుయున. సో metre అలలను లాాబాుపను. అలలా? అవు 

ప పదనిసనిపా॥దపపమమగగిగ మగ మా | 

అంగన ---లు||నీ-కు- - -నే- --డు ॥| 

ఆకారాలు. హూ క. అలాల ాలనలాా ల కా క అలలు కో చ్యాన్తప్తుపుపూరలోనుపనిచునాలని 

రగ మారిగమగమా || ర గమారిగ మగమా || 

ఎం- దరు - == చు 11 టా - = ల-యి- న || 

రిగ దపపమమగగరి | ౧*”నా-- || 

నే. - -మా---య- - -||ను- --॥| 

లమ... ాపాాజసగావానానాు ననన. 

సన నససీదనిసా|[ననననిదనిసా |! 

అందు కు--- గా ||నిజాలే--- ల || 

—— శా ల్ల క ami 
బు ననాజుపపముటాన్ల సాన ఆనాజూాసరనానానన సనా నానాబాలకా లయల. 

వీ మగాగరిగ 68 సీస్ సీ [ననిదనిసా-- || 

అమర ఇె-- -వ్బగ(|॥స--- ల ~~ || 



లీలరి 

rm యా. ల సల అ క కం కల. పలుకక కనన చనన కా న. 

సాసని దనినరీననిదని|సరీనని దనిననినిప॥ 

ఇం -దులో- --నే- --||వు---ప్పొ-లి-కి-|॥| 

కన న యయా 

పపమమగపమమమగర[|మగగరిసనిసరిగమపా | ద 

ఇ-ను. - -మ- డి _- ఆం [యం ను. - || 

పాపమమగగరి సరిగామగ || న 
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అవతారిక ; 

“క వ్రననులో మనకు ఇష్టములు కలిగిత మన చెతలన్నియును ఇంపుగానే యుం 

డును. తాళిమి గలిగితే తమకములు హెచ్చి కూటములు తనువుల కింపుసేయును. ఒకరికొకరు 

ఎడ మొగము చెడమొగము పెట్టుకొన్నచో తగవులు హౌెచ్చునే కాని తగ్గవు గదా! కనుక 

నాయక డగు (క్రీ వెంక శుళ్వరునకు ఈ తార్మాణనులు తెలియవా, రానీ వే అతడు వచ్చినచో 

అన్నియు చక్కబడును.” అని నాయిక చెలిక త్తితో చెప్పుచున్నది. 

రాగ లవణము; 

భోగచ్చాయానాట అనునది |పాచీన రాగము. దినిని ఛాయానాట అనుటయు 

కలదు. ఇది పాడవ వక సంవూర్ణ ము. ఇప్పటి వాడుక [పకారము 94వ మేళమగు వాగధిళ్వరి 

జన్యము, 

“వన నిపి అనునది విలేష ప్రయోగము. ఈ రాగమునందు ఒకటి రెడు త్యాగ 
రాజస్వామివారి రచనలు తప్ప మరి యొవ్వరి రచనలు కానవచ్చుట లేదు నిజమునకు చాలా 

రాగము లకు చిన్న చిన్న మార్పులతో కొ త్తకోత్ర స్వరూపము లేర్చడి అంతకు ముందున్న రా 

ములు నామావిశిప్టములై పోయిన వేమోనని యనిపించుచున్నది. నీలాంబరి, సామంతు, కేదార 
యీనూడింటి యందును గల వ్యత్యానమును (_వాతయందు చూపుట అంత నులభము కాదు అనే 

'దేశాతీ బిలవారియును, రక్తి భాగముసు పరిశీలించినచో రాగమునందు వివారించుట తెలియక నో 

యేమో మనకు కొన్ని రాగములు ర క్కినివ్వపు. అంత మాతమున ఒకవ్వుజెంతో | పచారములో 

నుండిన ఆ రాగములు ర క్తిహీనము లనజాముగచా ' 

వాయానట -_ రూపకం 

తానెరగడటవే యీ తారు కాణలెల్లాను 

రానీవే కాదనేనా గనుణుని నీడకు ! ॥పల్ల వి॥ 

తలపు నమ్మతించితే తనువు సమ్మతించును 

వలపు గలిగి తనే వాడికి గలుగును 

చలము విడువకున్న సాదించవచ్చు బనులు 

సలుకులు మంచివై తే పంతమును మంచిదే | 1 భానె॥ 



ర్న 

§40 

తగులు తస్పకుండితే తమక ము తప్పదు 

తెగువలు పుట్లితెను తఆరకువా బుట్టును 

నగవులు నిండితేను నయము దోడన నిండు 

తగవులు నిలిపిజే తాలిములు నిలుచు! "తానె, 

చెనక లు మొనపితే సిగ్గులును మొనపును 
నను పులు మిగిలి తే నమీ్మికలు మిగులును 

యెనసి (శ్రీ వేంక కేకుడీడ కే తావిచ్చేసీ 
చనవు సతమై తేనే సరసమూ సతము! గాన 

శం : 19-69 

-సాసీనిదనిపా|మామరివమరీ సా 
-తానె-ర-గ || డట - వే- -యూ | 

గమ పానిపపమగ మ || పమరినరిగ మాపని | 

-తా- రు --కా- - -||ణా---లె- -ల్లా-॥ 

వసాసనదనపా, నినర్ గా, 
నురానీ .- - వేగకాద నేనా | 

మమమరీఠిరీిస | సా-నిదనిపా[॥నిసాసేనిదనిపా || 
ర మణు- -ని-|| నీ---డకు|॥-తానె-రు-గ | 

_గమవపా మ || రిపమరిసన | _-సననసనిధ ని || వానినా- |; 
-త లపు సమ్మ || తించి- తే- || -తనువున - -మ్మ || తించును -॥ 

మూలమున. క్. కలత కకణిననటలానాహాయమటనిన శమన బవాాయుూానాయినవమాాతు 

-పఫపనిసరిరిన || నినరీసనరీగా| - గమవవనినీనిదని || 
-వ లపుగలిగి | క-- -నే- |॥|-వా-డిశె- ----|| 

వపపమపా- | 
గలుగు- ను - || 



సన నిసదనీసా || 

వచ్చు -ప -నులు || 

స్ రి[68నరిగా|; మామరీకిరీస | సా-నిదనిపా | _పనిన 
పలుకులుమం॥। చి-వై శ || వం త -మును- || మం--చి - దే || 



కటల 

ఆఅపతొారిక : 

“ "వెనుకటి జక్మములయందు ఎందరికి యెన్ని విధములగు చుట్టరికములతో గడిపినదో 
యీ జీవుడు - కొందరికి తోబుట్టువుగను, మరి కొందరికి నతీనుతులుగను, నుఖదు ౩ఖములు 

కలిగించు అశాశ్వతములగు రకరకముల దేహనులను మోయుచు తిరిగిన యీజీవు.పఏ ఎచటనుండి 

ఇచటికి వచ్చెనో, ఇచ్చట నుండి ఎచటకు పోవునో తిరు వేంక కుళ్వరుని మాయలలో దగిలిన రీ నికి 

పదవులు కలుగుచునే యుండును గదా" అని (శ్రీ) వెంక శుళ్వరుని నన్ని ధిని అయ్యవారు చెప్పు 

కొను చున్నారు. 

రాగ లక్షణము : 

నాట రాగము |పాచీనము. ఇప్పటి వాడుక [ప్రకారము శీరీవ మేళక ర్ల ఆదినాట 
అంత్యసురటి యయనులోకొ క్షి యెప్పటి నుండి వాడుక యెనదో తెలియదుగాని |పాచీనమగు 
యో రాగామునందు రచనలు, ఈ రాగ| పశంన 5.6 శతాబ్దములనుండియు కానవచ్చు చున్నది" 

"పెద్దనామత్యుని మను చరిత యందు నాట, దేశా& రాగముల (పన క్తి కనబడు 

చున్నది. ఇన్తు ఘనరాగములలో నొకచపెయగు నాట అన్నమాచార్యుల వారి కాలమున గూడ 

ఇప్పుడు వాడుక యందున్నన్షై యుండి యుండవచ్చునని భావించ వచ్చును, అంతర గాంధార 

కాక'లినివాదములు, షశ్ళతిరిషభ ధై వతములు కలిగి (పతి స్వరమునకు నర్వ సందర్భముల ఆ వర్తి 

కలిగి గంభీర |పక్ళతితో ళోభించు రక్తి రాగములలో ఇది యొకటి. 

నాట _. రుం'పె 

యెవ్యశెవ్యరి వాడో యూ జీవుండుచూడ 

'నెవ్వరికి నేమౌనో యీజీవుండు ! 

ఎంద%కిం గొడుకుగా దిజీవుండు వెను 

కందరికి దోబుట్టుండీ జీవుండు 

యెందరిని |భమయించండిీ జీవుండు దుఃఖ 

మెందరికి గావింపండీ జీవుండు ! ॥ఎవ్య॥ 



ర్న 
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యెక్క డెక్కడ దిరుగండీ జీవుండు వెను 

కెక్కుడో తన జన్మమీ జీవుండు 

యెక్క-డి చుట్టము దనకు నీజీవుండు యెప్పు 

'డెక్కుడికి నేగుసో యీ జీవుండు ! ॥ఎవ్య॥ 

యెన్నడునుం జేటులేని జీవుండు వెను 

కెన్ని దనువులు మోవండి జీవుండు 

'యెన్నంగల తిరువేంక కేళు మాయలం దగిలి 

యెన్ని పదను లంబొందండీ జీవుండు ! ॥ ఎవ్వ॥ 

ఆ ఏ 2_97 

గామపా। పపపామ॥ గ మపామ[]| రీ సా స|| 

యవ్వ రె |వ్వరివాడో|॥యీా- జీవుం[డుచూడ | 

నీససన|రిసా న నినరీరి [సా---|॥| స 

ఎవ్వరికి |ఏమౌనొ || ఈ -జీవుం|డు---|| || ఎవ్వ॥| 

మామమమ,।| రిరి ససా।|సారీ గ]|మామమమ || 

ఎంద రికి (కొడుకుగా || ది జీవుం|డు వెను క || 

గామమమ|పాపాప[|[మామద ద]|వా-- -|| 

నెంద రి క|తోబుట్టు || డీ జీ - వుం[డు---॥ 

నీవ నన|868 రీ సా సునీ సాస|రీ సన స 

ఎందరిని | థభమయించం॥|డీ జీ వుం] డుదుః- ఖ || 

నీ న సని|[దాపామ |గమపామ| రీసాస॥| 

మెందరి కి|గా వింపం 1డీ - జీ వు[డు - -॥| || ఎవ] 



ఫ్రీ44 

అవతారిక ; 

ఈశకీ ర్రనము నందు “వారిని నమ్మని వారు అనురుల్లై చెడుచున్నారు. తొల్లి నరకా 

నుకుడు తానే దై మనుకొని చెడినాడు. అనై హారి నామస్మరణ మే పాపమన తప్పని తానే దై వము 

నని యనుకొని విరవీగిన హిరణ్య కశిపుడు చెడినాడు. సురలు,' శుకుడాది గాగల మునులు వైష్ట 

వో త్తములై (శ్రీ వెంకటగిరి యందు నెలసిన (శ్రీనివానుని కొలిచి, ఆతని కరుణ వలన కె వ 

ల్యము నందుచున్నారు. చత మేమనగా యిప్పటికిని హరినామము నొల్ల ని యసురులు కొందరు 

ఇంకను కనబడుచునే యున్నారు.” అని అయ్యువారు వారి యవతారమగు (శ్రీ వెంకట నాభులి 

కోనియాడుచు అతని మహిమలను పొగడుచు, వారికి ళతువులైన యనురులను తలచి జాలి 

నొందు చున్నారు. 

నాట . రుంపషె 

దాసోవామను బుద్ది దలచరు దానవులు 

యీనులశే పెనగేరు యిప్పుడూ గొందరు! 1పల వి॥ 

హారి చ్యక్రము దూషించే యట్టివారే యసురలు 

అరయదామె డై వమన్న వారు నసుర లే 

ధర నర కాసురుడు. తానే దైవమని చెడె 

యిరవై, యుది మానరు .యిప్పుడూ గెందరు! ఇ దాసో॥ 

పురుషో త్రముని పూజ పొంత బోరు అనురలు 

సరవి విష్ణుని జపించని వాను ననుకలే 

హిరణ్యక విపుడు యీతని నొల్లక చెడ 

యిరవై యీతని నొల్ల రిప్పుడూ గొందరు! ॥ దాసో॥ 

నురలును మునులును శుకాది యోగులును 

పరమము (శ్రీ వెంకటపతి యనుచు 

శరణని (బదికేరు సరినేడు వై న్లవులు 

ఇయెర పరికాన బొ య్యేరిప్పుడూ గౌందరు! ॥ దాసో॥ 



పైర్ 

గమపామ| రిరినాన | నిననిఫా, ధథస్సాన || 

దంా-సోవా|మనుబుద్ది|దలచరు | దానవులు |} 

గమపదప |ననిపామ | గమవ దపపమ| గమపమరీసా |} 

యీ-నులకే|పెనగేరు||]యి-ప్పుడు- - - |గొం_ __- దరు |} 

. ,, | గమపాదపపమ| గమగమరిరిన |; 

1యి-స్వుడు-- - |గొూం- - - దరు-]॥ 

|| దాసో|| 

మమమమ రి 6 నసాన1|ననిభాప!ననిసా స 

వారి చ|కము|దూ-_షించే || యట్టివారె | యసుర లు || 

రిగమ రిగ|మాాగామ || గ మవా దప।| మరి రిసా || 

అరయ దా-!।! మె దై వ|మన్నవారు-| నను ర లే |; 

దపమగమ|పనిస రీసీ 1 గ మరీ 8వ ననిసా |; 

ధరన క -|కా-నురుడు | తానెదై వ|మనిచెడే | 

| —— ద — లలాడాలా 

పనిన నన ననివ పవమ|గమహప దపపమ|గమపమరిన | 

యిర వెయిది|మా-నరూ-- ||యి-పుడు- ౨ - | గొం-ద-రు-]| 
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అవతారిక : 

ధ్ర పదము నందలి నాయిక [పేమ గర్విత, రూప గర్విత, స్వాధిన పతిక. ఈమె 

తనకు నాధుని యందుగల చనవుచే అలుగుటలు, జంకించుటలు, చెలులపై కసరులు వినరులు 

బోవుటలు చేయుచున్నది ఈమెకు అత్యంత సన్నిహితురాలగు చెలి “నీవు పంతములకుపోయి 

వంతులకుపోయి వాదులు పెంచుకొను చుంటివి, నవ్వులాడుచు మొగము ముడుచు కొనుచు ఎగ 

దిగి పోతలకు పోవుచుంటివి. సిగ్గులు పోయెదవు. నీ స్వామిని కూడెదవు ఎక్కువ తక్కువ 

మాటలు మాతో నాజెదవు, స్వాధీనుడై న వతికి నీ సర్వసమూ సమర్పించుకొని సుఖమున నుండ 

వలె గాని యిట్టి వేషములు వేసి మా పాణములు తీయుట తగునా! నేనేమి చేతునోయమ్మా!' 

అని ౨మ్మవారగు అలమేలు మంగా దేవికి బుద్దులు చెప్పుచున్న దనీ అన్నమయ్యవారు పాడు 

చున్నారు, 

నాట -- రూపకం 

అందుకే పోనీ చేత నగడైతిమి 

యిందరిని మొజఅగేవు యేడ చాచ్చేది ! ॥పల్ల వి॥ 

పంతమే కావలె నొండె పతితో నిప్పటి వేళ 

సంత మే కావలె గాక సటలేటిదే 

వంతులకు జెనగేవు వాదూలకు వచ్చేవు 

యింతలో శి.డూనె తే యేడ చొచ్చేటే! ౪అందు॥ 

నగ బే కావలె నొండె నడుమ నీతని తోడి 

తెగువ గావలెగాక తిట్టు లేటిదె 

మొగమును జూచేవు మోనాన తలవంచేవు 

యెగదిగ పోతలై తే నేడ చొచ్చెదె! అందు! 

సిగులే కావల గొండే (శ్రీ వేంక మేకు నికు 
౧౫ రు 

దగ్గరి కూడుశు కాక తచ్చ నేటిదే 

అగమై కూడితిపి అన్నిమాట లాడితివి 

యెగ్గులు 'నమ్మెలునై ₹ సడ చొచ్చేచే ! [అందు॥ 

శం: 26271 
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హాస చాయలు. కలల చానటనటుానానానినాన Taran Sen tre  అముపానాంతటాతమునాని గో వ oem nani WE sierra RoR 

సగమాపాదపవమవమా|॥గమపా-మరిరిన || 

అం- దు కే _ _ఫో _ , ||నీ - _--చే-త || 

చై- - |1|8-------మి-- || 

ప నిన్ రీ. [ గమపదపపమగమా || 

యిందరిని- || మొ-టఅ- గె- - - వు || 

మానా కర శతకాల 

గమపదపాదనిసా॥| ననిపమగమవమరిరిసా |} 

యే-_ --డచొ- - || చ్చే-ం- - _—-_-- దే - || 

మామగమాపాదదపమ ప పమగమా | 

ల. రానాకు వనమాల. నన న... 

||[అంధు|| 



wr ణన or | అనానాబాాయానా పాపపు.  తకలలానావాస్నాలలానానినననా కల లాను. అలల సలాలాననునమలలస్! శా! చలానా. 

ప నిసాఠిగా,గమపమగమరిసా 

వా-దు లకు || వ- ----చ్చేవు ॥ 

ప నిసారీ రిస || ననిదనిననిపదప || 

యిం- -లో శం-||డూ-----వై-త || 

వనిన రిని సానిపా|| దపామగమరీసా ॥ 

యే -డ- -- చె - - - || చ్చె- __-_-_దే- || ||అందు।!| 
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అవతారిక ; 

చేంకటా చలపతి యగు (శ్రీనివానుని దిగువ తిరుపతి యందలి గోవింద రాజస్వామిని 

చూచి వారి వై భవములను, అలంకారములను కొనియాడుచు “మీరిద్దరు ఒకటియూా లేక వేరు 

వేరా చెప్పుడు” అని అయ్యవారు భక్తి పారవళ్యముతో పార్టి ంచుచున్నారు. ఇందు వరద రాజ 

స్వామీ నవ్వళించి యుండుటయు, వెంకటా చలపతి నిలువబడి యుండుటయు, వారి వారి 

ఆభరణములను అయ్య వారు వర్ణించుట యు గమనార్హము, 

రాగ లతణం : 

వరాళి రాగము [పాచీనము ఘనరాగము. ఇప్పటి వాడుకలోగల మేళక ర్రలయందు 
లీలివ మే ళముగా చెప్పియున్నారు. ఇందలి సర్వ సంచారములు గమనించిశచో ఇది (పాచిన కాల 

మవ నుండిన ఒక వాషపూంగ రాగమని తోచుచున్నది. ఏలననగా 'సగరిగ మప అనునప్పుడు 

చతుళృతిరిషభము పలుక చున్నది తిరిగి అవరోహణము నందు “వమ గారి స అనునప్పుడు 

శుద్దగా ంధారముగా చతు శుతిరషభ స్రానమునందు కంపితముతో సాధారణ గాంధారమును స్ప్ఫృశీం 

చుచు దిగుచున్నది అనుభవజ్ఞలై న చాలమంది "పెద్దలకిది తెలియ జేసినప్పుడు వారును ఇటువలెనే 
అభ్యపాయపడినారు. వెంకటమఖి సం పదాయమున చెప్పిన ధాలివరాళి రాగలతణములలో “సగ 

రిగ మపా,*వమగా రి సి_అను ప్రయోగములు ముఖ్యములని చెప్పియున్నారు. 

ఆరోవాణ ;నగరిగమపదనిన 

7s అవరోహాణ ; వనిదప రిస 

వరాళి _ ఆది 

వేంకటగిరి గోవిందుడా 

యింకా నొకరో యిద్దరొ పీరు! ॥ పల్ల వి। 

వచ్చలు చాచిన బావుపురులతో 

అచ్చుపు గరముల అందముతో 

అచ్చలు నిచ్చలు నలను(రు)దురిదివో 

నిచ్చలు నీవో నీవో కానీ ! 1 వేంకట! 
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నిలు చుండుటయును నెరి బవళింవుచు 

నలరుటయును మీరటునిటును 

జలజాయలు దొడ చరచగ నొరపుల 

విలయగ ని|దో విభవమిదో ! 

తిరు వేంకటగిరి దిగువ తిరుపతిని 

పరమానందపు బహుసిరులు 

అరుదుగ భజొందుచు అధికము లందుచు 

ఉరగశయనుడవొ వొడయడవో ! 

ము 

అ; 1 1(2)-26 

పమనినిదదపమ|గా- ర |సా--]॥| 

వెం- కటగిరిగో-|విం-దు|డా-- || 

ననిసగ రి గమవప।| పదని సీ|| రీ సనిదపము | 

యిం-కా-నొకరో- |1యి-ద్దరొ|మీ- --రు- ॥| 

గరి స గమాామమ||మద ప మ|మనుప గమ | 

ప-చ్చలుదాచిన | బా-పహుపు|రులతో - || 

గామమనినిద ద|పామగ | మా--]॥|; 

అచ్చుపు కరముల| అందము[।తో --॥|| 

నిని ద దనిని ద ద|సపమ గ|మమగా | 

ఆ- చ్చలుని-చ్చలు|నలరుదు|[రిది వో॥ 

అలకా లతభనలు నార. క. మనము అబ కో నాలాలు 

సగ రి గమానిదపా|దవపమగమా। గగరిసగా | 

ని-చ్చలు వీ --చో|నీ--- వో|కా---నీ॥ 

॥ వంకట! 

॥ వేంకట॥ 

[|నెంకట! 

|| వెంకట! 



తీర్! 

అవతారిక్ర ; 

రం|డియముల యొక్క గుణములను తెలుసుకొని భగవంతుని యందు మనసును 

లగ్నము చేపి, అన్య వ్యాపారముల యందు చరించుట నిలువవౌెను. అటుల ఆపుకొనని జీవుడు 

నీరు (ప్రవహి చిక వెనుక అడ్డకట్ట కట్టిన తీరున చింతించ వలసి యుండును. నివ్పును చూచినచో 
మిడతలు తము పని లేకున్నను దగ్గరకు పోయి అందు పడి భసగిమగు చున్న శై బలవ త్తరమగు 

మాయ [కమ్ముట వలన (ప పురుషులు ఒకరి యందొకరు లగ్నములగు మనసులను పొందు 

చున్నారు. (స్త్రీలను, ధనములమ, భోగములను దూఠముగా నుంచుకొని తనను తాను రథించు 

కౌనవలెనే గాని, దగ్గరగా జరిగినచో అట్టివి త్యజించుట యింకను కష్టము గనుక హరిదాసులను 

సేవించి వారితో కలిసి యుండుట వలన (శ్రీ) వేంకచుశ్వరుని కృపా కటాకములను పొంది 
జీవులు నుఖంతురు” అని అయ్యవారు చెప్పుచున్నారు. 

ఇది యెట్లున్నదనగా ముత్యపు చిప్పల యందు సామాన్యమగు నీటి బిందువు పడి 
నను, అది వెలగల ముత్యముగా కూరుట మనము గమనించుచునే యున్నాముగదా ! 

రాగ లతీణము : 

రామ[కియ |పాచీనములగు రక్తిగాగములలో నొకటి. మళకర్తల యవతరణకు 
పూర్వము నుండి [పసిద్దముగా నుండిన యీ రామ్మకియను లాతిణికులు క1వ మేళమునకు 
జన్యముగాను, కొందరు కాశి రామ్మకియ అను పేరుతో 51వ మేళముగను చెప్పియున్నారు. 

సంపూర్ణ మగు కామవర్లని మెళమునకు జన్యముగా అప్పుడు దినిని గుర్తించి వ|క్రసంపూర్ణ ముగా 
పాడుట [పచారములో నున్నది. “సగరిగ మపదనిస్|సనిదనిదపమగరిసన 

అని ఆరోవాశావరోవాణము లిట్లున్నను, దీనియందు సంపూర్ణ సంచారములు వచ్చుటయు 
కలదని కొందగు పెద్దల మతము. దీనిని కాశిరామ్మకియ యని ల51వ మేళముగా చెస్పియున్నను 
ఇందు గల వక సంచార దాటుస్వర |పయోగములను ఏ శష్మ పయోగములుగాను రక్తిగల స్వర 

సందర్భముల. గాను చెప్పియుండుట వలన |పాచీన రాగమగు రామ[కియనే కాశిరామ | క్రియగా 
చెప్పుకొన్నా రేమోనని తోచుచున్నది. దీనిచే కామవర్ణని, పంతువరాళి అను పేర్ణతో పిలు 

చుటయు కలదు. 

రామ్మకియ __ ఏక 

ముందే తొలగవలె మోసపోక సంగ మెల్లి 

కందువ బోయిన నీళు కటగట వచ్చునా | (పల వి॥ 
og) 6 లు ౧ 

అనలము బొడగంళు నండనున్న నిడుతలు 

పనిలేకున్నా నందు బడ కుండీనా 
పొనిగి చెలుల గంకు పురుషుల చూపు లెల్లా 

నన్గిశము నంద్లు మీద నంట శారక్షుండ్లునా ! [ముం భి! 
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గాలపు కొజ్పల గంశు కమ్మి నీటిలో మీలు 
జాలి నా పసల జిక్కి చావకుండీనా 
అలరి బంగారు గంకు నందరి మనసులూను 

పోలిమి నావన జిక్కి పుంగుడుగా కుండునా ! 

చేరి ముత్యపు జిప్పల చినుకులు నిలిచితే 

మేర తేట ముత్యములై మించకుండీనా 
ధారుణి (శ్రీ వెంక శుళ చానుల సంగతి నుంకే 

పోరచి నే జీవులై న బుణ్నులు గాకుందురా ! 
ల 

ల్లి ముంచే! 

[ముం బే॥ 

అ : 10-66 

దదసా--|ని నిదదషపా![!పా గపామ | 

ముం- దే--|తొలగవ లె |మోనపో క | 

ల ర్ల 3 ర = పదా దనిసాసా|సారిసాని 
పోయిన నీళ్ళు | కట్ల గట 

%¢ ర ౬ 

x 0 | | గ్ర ర 

పాదపామ |; 

సంగ మెల్ల || 

| దావ నిదప 

| వచ్చునా- - 

గ మపాపమగ రి, గాణగాగా|గమవపపావమ।|గరిగ గా 

అన లము-ఫొాడ|గంశు - | అం-డనున్న-]1మిడతలు 

గపపాదని। సా నిదపొ|గవ ప దనిసనిద|పా--- 
పని లేకు -|న్నానం-దు||వపడకుం- డీ- - -|నా--- 

పవపదపదనిన,నఠ8నరీగగ గరి | 
పొనిగిచెలుల | కం-- -శు- . - || 

స రిగ మవపమశణశ క|ననిన నీ సన]! 
పురుషు. ల -చుూ-|పు-లె-ల్లి-॥ 

అనో. ానలలానానానాలనని 

దపద ని సా|ననిదని చాప | 

ననిశళశమునం|దు-మీ. - ద 

పమగమపదప।| నిదపమగరగమపా | 
నం- ట-చా-ర|కుం-- -డు-- - నా, 

|| 

| |ముంటే॥। 

~ 1|| 

||| 

ఆ|| 
11 

(ముందే 
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అపతారిక ; 

ద్ర పదమునందలి నాయిక స్వీయ, ముగ్ధ అనన్య సామాన్య. రూపలావణ్యవతియగు 

అల మెలుమంగా దేవి నాయకుడగు (శ్రీవేంక శేశ్వరునకు అమ్యవారి శెలిమిక త్తెలు “మాచెలి నీవై 

క టాక వీకణములను బరపుచున్నప్పుడు చూచితివేని ఆమెను చేవకన్యయని అనుకొందువు. నీ 
యందలి | పేమాతిశయము తలపులలో అతిగాఢముగా మెలగెడి వేళ ఆమె కలకంఠమున పాడు 

కొచనెడి పాటలు వినినచో నీవా మను గంధర్యకన్య యనుకొందువు. జలకేళియందు ఆమెను దర్శిం 

చెడి భాగ్యము నీకిచ్చినచో ఆమె నాగకన్య యనుకొందువు. విరహతాప మగ్గలమైనపుడు చలువ 
శిలావేదికలపై ఆమె పవళించిన సొగసు చూచినచే నీవామెను చం[దకన్య యనుకొందువు. ఓ 

వేంక శేశ్వరుడా నీ వామెను కౌగిళులయంలదు కలసినచో ఆమెను ఆదిలత్మీయనుకొ "ందువు. నీ 

యురమున మాయు హారములమధ్య ఆమె అల మేలుమం గయె యొప్పుచుండును సుమా. ఇటు 

వంటిదగు మానాయికను, విచ్చేసి నీవు గూడినచో నీజాణతనమును కొనియాడవచ్చును.” అని 

నాయకు డగు తిరుమల నాధునితో విన్నవించుచున్నారని అయ్యవారు చెప్పుచున్నారు. 

రామ[కియ __ రూపకం 

ఇంతట నిళై విచ్చేసి యింతి గూడితే గనక 
వంతుకు నిన్ను జాణదేవర వనవచ్చును ! ॥పల్ల వి॥ 

తనలోస తలపోసి తప్పక చూచేవేళ 

వనితను దేవగన్య యనవచ్చును 

పనివి నిన్ను దలచి పాటలు పాజేవేళ 

అనుగు గంధర్వకాంత యనవచ్చును ! 1ఇంత॥ 

చలపట్టి విరవోన జల కేళి సేయు వేళ 

అలి వేణి నాగకన్య యనవచ్చును 

చలువకు చం[దకాంత శిల్యవై బొరలు వేళ 

అలరిన చం[ దకన్య యనవచ్చును ! 1ఇ౦ంత॥ 

శ్రీ) వెంక మేళ నీవు చెలియ గూడిన వేళ 

ఆవటిం చి నిజలకీ యనవన్న్చును 

వోవల నీ సొముర్రిలలో వురమున మోచువేళ 

దేవియల మేలుమణగ దిష్టమన వచ్చును | 1ఇ౦త॥ 

శం: 156.50 
న్న 
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దనిసరిగరిరిసనీ || 

వలపు. సీ. బాలాలానాాానతాట. ల్ల. ర. టడానాననుననిననానానాావ 

పరిసాననిచానీ|సా సనిచాపా | 

అను గుగం- - ధ || ర్వకాం- - త || 

పదనిస కీ సీ నిదపా||పదపమగరి పమగరసా | 

య-న----- -|॥|వ--- --చ్చు---ను]॥| [ఇంత 
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అవతారిక : 

ఈక కీర్తనము నందు “పంచ భూతములకును, |బవ్మాదుల పుట్టుకలకును, సమస్త 
జీవుల యునికి మనుకులకును, వేదములకును, యజ్ఞ యాగాదులకును, మునుల తపంబులకును, 

దేవతల యమృతత్వమునకును అన్నిటికి మూలంబగు వెన్ను జే (శ్రీ వంక శుళ్వరు డై యిచట 

వెంకటగిరి యందు వెలసి యున్నారు. ఈతని తత్వ మెరిగి సెవింపుడు. ఊర్చ్వ లోకములకు 

నాదుడు యితజే నుమీ” అని అయ్యవారు తిరుపతి స్వామిని కీ ర్రించుచున్నారు. 

ఈ కీర్తనమును చదువుచున్నప్పుడు పోతనగారి (శీ మద్భాగవతము నందలి గ జేంద 

వాతము నందు గల కొన్ని పద్యములు మనకు గు ర్హునకు వచ్చును, 

రామ్ముకియ _ ఆది 

అన్ని టికి మూలం బతకడు 

వెన్నుని కంబును వేల్పులు లేరు | 11పల వి।। 
౧m 

పంచ భూతముల (పపంచ మూలము 

ముం చిన (దివ్మ్మాకు మూలము 

పొంచిన జీవుల పుట్టుగు మూలము 

యెంచగ దై వము యితడే కాడా! | (అన్ని! 

వెనుకొని పొగడెటి వేదాల మూలము 

మునుల తపములకు మూలము 

ఘన యజ్ఞాదుల కరగ్చపు మూలకు 

'యెనలేని దై వమీతజే కాడా! |; అన్ని || 

అగపడి సురలకు నమ్మ్యుత మూలము) 

ముగురు మూర్తులకు మూలము 

నగు (శ్రీ వెంకట నాథుజ మూలము 

మయుగువ లతోకపతి యితడే కాడా! 11 అన్ని 

+ ల: 9.208 
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మానా ా నా లుల. ల పరజలు బు న ఆకా 

_పా_ పమాగ మ వమగరి।స సరిసరిగా గరిగమవా |} 

- అ -న్నిటి కి_మూ-లం-|బి-త-డు|- -- -- || 

వచా నిసాసనిచదాపావపమ|పాొదనిద పపమ | 

_వె-న్నునికం- - బను -|వే- -ల్పు-లు- | 

ను పోలో కయ 

గమవమగరిగ మ |} 

లతే. - -రు- - -|| [|అన్ని || 

_సానిదప పామగమగరి। 

అన్నిటికిమూ- - -లం-| --- ౮౮ 

ల మామను. నిదాన నాంనానానాానానాన్యానా. 

_వదపాపమగ౦6గా, రీగమపమగరి] పమగరిసస || 

- పంచభూత -ము-లు|, (ఫపపుచ - _-- - |, మూ -- -లము || 
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ద 



ఆవతారిక : 

ఛ్ర్యామె నాయకుడగు (శ్రీ) వేంకశేశ్వరునినై అలగి ముంగోపమున కాని వొట్టుపెట్టు 
కొన్న దట. అందుచే తానే యాతని కడకు పోజాలదట. నాయకుడు చెలులచే లేఖలనంపి నాకు 

తాను మొక్కి తినని కబురంపినాడు. తానే ఇచ్చటికి రావచ్చునుక దా ! నిజముగ వలపులు కలిగి 

నచో ఏదినేసినను చెల్లునుగదా యని, స్వామియుదలి మోవామును చెప్పుకొను చున్నది. 

రాగ లతీణము : 

జౌళి రామ్మకియ అనునది |పాచీన రాగములలో నొకటిగా తోచుచున్నది. ఇందు 
ఇతర వాగేయశకారుల రచనలు కాన రాకుండుట వలన ఇది యివుడు లు _ప్పమె పోయినా 

భావించవచ్చును కాని బౌళిరామ।|క్రియ అను సేరునందు నూదింప బడినట్లు ఆరోవాణమున జౌళి, 
అవరోవాణమున రామ (క్రియ వుంచి (పయత్నించినచో ఇవి యొక అందమైన శెండు రాగముల 
మేళపంపువలె స్ఫురించుచున్న ది. 

ఆరోవాణ : సనసరిగవదన 

అవరోవాణ : సని నదపమగరిగరిన 

ఇని 51వ మేళమగు కామవర్ణని జన్యముగా తీసికొనుట జరిగినది, 

బౌళి రామ్మక్రియ _ రూపకం 

అన్నిటా ఘనుడు దాను అందు కేటిదే 

వున్నై చెప్పగదరే వూరకుండసేల? | పల వి॥ 
రు 

౧ 

చెలుల దా నంపినాడు చెంత నే రాకుండగాను 

అలిగి వుంచాన దొల్లె అందు కేటిదే 

కలగి ముంగోవమున కాని వోట్లు వెట్టుకొంటి 

పిలిపించ రాదు నాకు పిన్న దాన నేను | ॥[అన్నిటా।। 

ముంచి లేక లంపినాడు మొక్కి.తి నే నన్నాడు 

యెంచికే నెంతయిన గద్దు 'మచమేుమం౦ందునే 

పుచుక యిందరిళలోన బంత మెల్ల నాడుకోంటి 

అంచల నాకు రారాదు ఆటదాననేను ! ॥ అన్ని టా;। 



ర్ 

ప్రరర్ట 

సంగడి గూచున్నాడు చన వెల్లి నిచ్చినొడు 

యెంగిలి మోవడిగిని యేమ-దునే 

సంగతై (శ్రీ వె క శుళ్వరుడిన్లైు నన్నుగూడె 

చెంగట మెచ్చగరాదు సిగ్గుతోడి నేను ! ॥అన్ని టా।! 

శృం: 17-282 

_గపాచా] వమగ రినరి |- గ వదసాసనిదా॥ 

-అన్నిటా || ఘనుడుతా-ను | - అందు - _ కే. || 

దని చాపా--॥ 

-- టి దె--॥ 

_-వదనసాసా||సనివదవపమ || గాప దనస్నిద || 

-వు-న్నమ్తై|॥ చె--ప్పగద 3|| వూరకుం- -డ || 

వమగపగరిసా | 

నే. ----లా॥ 

_పదపాదపదపదవ | పమగాపమగరిరి స || 

_ చఎెలులతా-- -- - || నం- ---నా--డు || 

- సన రిసని ఫర్గ ॥| న రి గరిగాగ || 

-చెంత నే- రా- ||కుం-డ-గాను |; 

అడ మంయం తలను 

అ 

|| అన్ని॥ 

_గపపాదా[వదన్స్సనిపద|॥- గ పవదనిదద | పా----॥॥ 

_ అలి గి వుం||దా- - నతొ--ల్రీ|| -అందు కే--టి॥ చే _ - ||| 



ప్రీడ్ర0 

_పదసాన్ ర. | గరీనరిగా[-గవమగ 66న [| 
- కల గినుం- || గో-పమున || .కాని-వొ--ట్టు॥ 

-సరీసాసా | ననిప దపామ|-గవ ద ననిద॥ 

నే- _-_ --ను || 
|| అన్ని] 



అవతారిక : 

ఈ; కీ ర్రనము నందు నరసింహా దేవుని కీర్తించుచు “భక్తులకు భవములు జాపెడి 

వాడవు పావములను పోగొన్తైడి వాడవునగు ఓ దేవా! నీవే వెంకటగిరి యందు వెలసి శంఖ 

చ|-కొయుధములను ధరించి యున్న వాడవు. నిన్ను శరణు జొచ్చిన (పాణులకు అభయ మిచ్చు 

చున్నావు.” అని అయ్యవారు వినుతించు చున్నారు. 

బలి రామ।|కియ - ఆది 

అభయ చాయకుడ వదె నీవే గతి 

యిభ రతక నను నిపుడు గావవే! ॥పల వి॥ 

భయహర దై "తయ భంజన శేశవ 

జయ జయ నృసింహ సర్వేశ (రా 

నియతము మాకిడె నీ పాదములె గతి 

[కియగా మ మ్మైలి కింక లుడుపవే! 1 అభ॥ 

బంధ విమోచన పాప వినాళన 

సింధుర వరదా [శితర జా 

కంధర వర్ణుడ గతి నీ నామమె 

అంధ కారముల నణచి మనుపవే! 1 అభ॥ 

దైవ శిఖామణి తత చ్యకాయుధ 

(శ్రీ వెంక టగిరి @) రమణా 

సావధాన ని శరణ్య మే గతి 

వేవేలకు నా విన్నప మిదియె! 11 అభ ।। 
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లలి 

నారాజా కనాను. చపల మకసల మలాల అశలాననోమోలతానాలును. కోన. అరా జాజునాతానాాా లాలు కాలను. కోనా. 

నరీ గపా వ వపమగా|పదవదసొా|ననిచాదవ 

అభయచదాయకు- డ |వదెని- - |వే- _ గతి 

ఐబదానా-సనసనదాదవ |వమగగద ద|పమగరగరనసా |; 

ఇభ ర -త- క నను|ని -పుశుకా-|--_ వ- వే - - ||అథి!| 

పసల కన నాన కననావాాన. | Ea అనిల. rg EE లయము వులు ననన CTR పు wee mmr రా దం wire Tite SRT T RRR ఆ లలా. కనులు 

పదానరిగరిసనససనిచదా|వదసీరససనిదవప|మగ వపమగరిసా | 

ఇ్రభర--తకన -ను|ని-వు-డు-౪క3?-|--వ- వే- - || 

[| ౨భి|| 

రీినసానని దా ప ధ్ర |సా-రగరి|గాగగ 

భవహరదై - - తెయ ।|భం--జన | కేథ వ | 

జయజయనృ- ఏంవా|న --ర్వే- --|శ్వ- - రా|| 

లి, 

నా సాలాాగంానకా. లా. కా 

పచదాస సా సరిగాగ తినా, సరిగ మగ గ ర55నసప॥; 

నియత ముమా- - కి- చె |నసీ.- -పాద|ములెగతి || 

పదాననిసరి గ రివ, ననిదరిసినీదవ|పమగరసా |! 

(కియగా -మ- నమ్మొ-లి|కిం- --క-లు-|డు-ప-వే॥; 

నరీ గ పాపపమగా; 
ఆభ య దాయకు- డ |} 



వీగ్రిప్ర 

అవతారిక : 

త్పుుదు పూర్వ్ణకర్మములను మోపులుగా మోచుకొనుచు వచ్చినవాడై న జీవుడు ఈ 

దేహమును మోయుచు నంసారమను రొచ్చునందు పారలాడుచు పాములపుట్టవంటి [బతుకుల 

యందు చిక్కుచు భవబంధములయందు కట్టువడి మసలుచునుండుటను అయ్య వారు వ్యంగ్యముగా 

చెప్పుచు (శ్రీ వే కశేళ్వరుని కృపాకటావమును పొంది తరింపనిచో యి్లే పుట్టుట గిట్టుటలు 
జరుగుచు జీవులు కష్టపడుచుందురుగదా? ! గనుక మాయలయందు తగిలి వ్యధ చెందకు డని 

బోధించుచున్నారు. 

రాగ లక ణము: 

సారంగ రాగము పాచీనము, భాపోాంగము. 

ఆరోవాణ ; నరిమపదనిన 

అవరోహణ : ననిీిదపమరిగమరినస। 

ఇది యిప్పటి రెరివ మేళమగు కల్యాణి జన్యము. 'పమరిగ మ అను నప్పుడు 

మువట (ప్రతి మధ్యమమును, కడపట శుద్ధ మధ్యమమును వచ్చుచున్నవి. వె కటమఖి సంప 
దాయమున ఆకోహణావరోవాణములు వేరు విధముగా నున్నను తక్కిన లక్షణములు ఇంచు 
మించు యిదే విధముగా నున్నవి. 

సారంగ (సాళంగం) -- రుంపె 

తొలు బావ వుణ్యాలతోడ బుట్టితినట 

బలువై న భవముల బడలినా ! పల్ల వి|। 

గాములయింట నే కాపనయితినట 

పాము పుట్టరుండి మొన బతుక లేనా 

గోమున పాయపుగుండ కూడు నించితినట 

గామిడి నేగాళే తిత్తిగా నోపనా |! 1తొలు॥ 

క కున గుణములచే కటువడితినట 
న. దం 

చుట్టపు బంధాల రొచ్చుకు నోపనా 

దట్టపు టానల నే దాల్చితినట నా 

వెట్ట కాయము మోవ వెజచేనా |! |; తొలు; 



నిగిడిన లోపల నీవుండుదువట 

పగచారికినే బగి లేనా 

తగు వెంక శశ నీ దయ వాడనట యీ 

వగల నన్నిట గెలువగ లేనా! 

పమ |రిగ మ రిరి ||ని సరి స-_ | మ పద ప 

తొలుపా-ప।|పు-ణ్యా-ల |ళో-డబు- ట్టి 

వపవదపవ|దని సీ దా వమరీగ | మారిన - 

లువై-న|భవముల | బడ లే-| నా- -- 

రిగ మరీ ని సరిసా||పమ రిగమ|-రీసన 

నిగిడి న|ఈళో-పల ||నీ -వుం-దు|-నట - 

నినరి నరి|సపమాపాొ||దనిసరిస|నిదాపా 

పగవా--|క నే - | బఐబగిలే- -|- నా - 

మప దపప| వపదనినసా,నగ రి సావ్ని; 
తగువెం-క | కే--ళ నీ ||ద-యవాడ- |} 

న్ అనక స అలలు wr కల "I Te, 

దనిసగరీ|సనిదపా|మపదనిసననిదా-ప 

వగ లనిన్ని।[ట-గెలు| వ-గ-లే- - -__|నా--- 

॥ తొలు! 

పమపా |} 

తిన ట || 

[| 

[| ॥త లు! 

|| 

|| 

|| 

[| 

స్ద నీ సా 

నటయోౌ - || 

| పమరిగమారీసా ॥ 

ఆఆ || 

[| తొలు]|] 



అవతొరిక్ర : 

ఈశ కీర్తనము నందు “పురుషుల కెల్ల పురుషోత్తముడై. సులేం్యదాది దేవతలకు 
పారుడు, అజుడు మొదలగు వారికిని, నవ్వుల యుండెడి యీ తొలి 'దేవుడగు ఈళ్వరుండు 

(శ్రీ వేంకశేళ్వరుడై భక్తుల పాలిట కల్ప తరువుగా నిలిచి యున్నాడు. ఈతనిని కొలిచెడి 

[శోవయే నిజమని వేద వేదాంగములు ఘోషించుచున్నవి, తెలుసు కొను డని అయ్యవారు 

పరమ భక్తితో కీ ర్హించుచున్నారు. 

సొరంగ /సొళంగం) _ ఆది 

ఒక్కడే దైవం బున్నతు డితడు 

ఆ అచ { | ఇర తక్కిన తలపులు తప్పు చెరువులు ! 11పల్ల వి।। 

పురుషుల కెల్లా బురుపో త్తముడు 

సుశేం చాదులకు ను శేందుడు 

హదునికి నజునికి నవ్వలి మూరితి 

వారి యిత జే పర మాత్ళుడు ! || ఒక్కా! 

వేదాంతంబుల వేద్యుడీతడు 

ఆదికి నాదియు నన నితజే 

మేదిని నరులకు మేది నీళ్వరుడు 

యేదెన జూచిన నీశ్వరు డితడే ! | ఒక్కా! 

'యెక్కువల కల నెక్కువ యాతడు 

మక్కువ మరునికి మరుడితడు 

యిక్కడ (శ్రీ వేంకశుశుడై మిగుల 

సక్కాన నిదివో (పత్యవమితడు | [| ఒక్కా! 
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ర్ట 

bm ౪ 

_న రి నపాపా|పమపావ దనీ |సీసీసా 

డెదైవం|బు- -న్న-తు|ది తడు 

-నిరి సాననిదాదప ప|పావమరిగ|హారి న || 
-త -_కిన -త లవులు|తప్పు- దె-|రువులు॥| 

_స ర సదదపమరిగమవ/|దనిసరిసాసని|దదపా॥! 
_ ఒక్క డేదై-- -వం- --|బు- --న్నతు-|డిత డు || ఒక్కడె| 

రీ, సనిసారి స| రి మపా |! 

-వురుషుల - కె - -ల్లా|పు- రుపో-| త్తముడు || 

మట న re మాం సమాన కెవమునానని 

-మ పాొ- ద వపవదనీసన |సనిచా ప మ|పా-- || 
-నుశేం-|చా-దు-లకు |ను-శరే(దు- |డు--॥ 

-మపాదపావదనీస్ న |నినరీగమారి|సానసనన్ |! 

-వారుని కిన -జునికి, న- - -మవ్యరఠి|మూరీ తి || 

మూలాన న బయునాన్యాతన TTD TNR CURRED Tip, 

నో 
జ్యో _ నీకీ వ ననిడాపమపా। నిదపమ ర గమా|రీసా| 

-హరియి-త డేప- ర |మా- - -త్ము- - |డు - | ఒక్కడే! 



వ్ 

అవతారిక ; 

ధ్ర పదమునందలి నాయిక స్వీయ. ముగ్గ. అలమేలుమంగాచేవియగు ఈమె చెలులు 

నాయకుడగు (శ్రీ వేంక కేశ్వరునకు అమ్మవారి గుణగణములను వివరించుచు “నీ చి త్తమునకు 

నచ్చునటులు ఆమె సేవలు చేయగలదు. నీ పొత్తుననుండి నిన్ను పొగడి ఆనందింప జేయగలదు, 

నీ యిచ్చవచ్చిన రీతిని మెలగుచు నీతో నవ్వులాడుచు నుండగల నేర్చరి మూారెలి. అలమేలు 

మంగా దేవి యింటికి వచ్చి అమెతో సుఖముగా నుండరాదా “అని చెప్పుచున్నారని అయ్యవారు 

పాడుచున్నారు. 

రాగ లక్షణము: 

మోవాన అతి|పాచీనమగు రాగము ఇది యిప్పటి 65వ మేళమగు కల్యాణి జన్యము. 

ఆరోహణ : సరిగ పదన 

అవరోవాణ ; నదపగరిన 

వెంకటమఖి సం్రపదాయమున దినిని భాపాంగమని చెప్పియున్నారు. నవీనులు “చా” 

అనునప్పుడు కిం దిత్కాకలి నిషూదమును, “పొ గా అనునప్పుడు కించి|త్పతి మధ్యమమును, 

“గ ప చా అనునప్పుడు ఛై వతమును కంపింప జేయుచు కై శికి నిపాదచ్చాయలు పలుకునట్లును, 

“స రి గా' అకునప్పుడు గాంధారమునందలి కంపనములలో శుద్దమధ్యమపు ఇభాంయులు వినబడు 

చు_డునట్లుకు పొడుచున్నారు. ఇది సంప్రదాయము కాదు. 

మోహన (అమరసింధు) _ రూపకం 

విన్నపము సేయుమనె వేడుకతో నీకు మమ్ము 

చెన్ను మలి నట్టాయింతి చలులము సుమ్మీ ! ॥పల్ల వి॥ 

చి త్తమురా నీకు నాకె సేవలు సేయనేరుచు 

మొత్తముగా బాదాలకు మొక్కనేరుచు 

పొత్తుకు దీసి నిన్ను పొగడగ నేరుచు 

ఇ త్తలనేమి సేసేవు ఇంటికి రారాధా |! గవిన్న॥ 
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ఇచ్చకము సేసి నిన్ను నియ్యకొలుప నేరుచు 

ననచ్చుదీర నీతోను నవ్యనేరుచు 

వచ్చి సేతలను నిన్ను పనిగొన నెరుచు 

ఇచ్చితివి చననులు యింటికి రారాచా ! | విన్న | 

అల మేలు మంగ యీళె అంకె గూడగ నేరుచు 

పొలతి (శ్రీ) వేంకటేశ భోగించ నేర్చు 

అలరితి రింంతలోన ఆకె నీవు నిద్దరును 

"యొ లఅమీతో నిట్లానే యింటికి రారాదా |! ॥విన్న ౪ 

శం : 24541 

పదనససా|॥పదసాదదచా॥ 

వి-న్నపము | సే- -యుమనే | 

గరినరిగప గరి॥సరగరిసదసా స || 

వే-డు-క -తో -|॥నీ---కు-మమ్ము | 

fl | 

రీసీసీదరీ స దప 

----యుమనే - | 

పగదవపసిదరిసదవ|1గరిసీదసాదవగరి గా | 

వే-- -డు-క-తో- ||నీ ---కుమ- --మ్ము॥ 

పద సచాప||గపపాదనదప గరి) 
చె-న్ను మీరి న-ట్టా- - --యింతి | 

సరిగారిగపా॥గపదాపదసా |; 

ఛె-లుల -ము|॥సు- -మ్మీ- - | 



ద సా పాదనదవగరి,॥; 

చిత్తముళా|॥నీ-కునా---*|; 

వదసాదనచావదపా|॥గవగారిగరిన న 
నీ-వలు- - --- ||సే-యవనే--రుచు |! 

కన న 

నా సథధగరిగా || వొ పగదపదా | 

ముత్త -ము-గా || వాచా- -లకు |} 

(మొ-క్కనే------|॥|-రుచు --|| 

ప దనరీగాగ 8 ||గవపారిరిసా | 

పొత్తుకు-- --దీ-నిని-న్ను॥ 

సరిగాసాసా|68ఈదసా--]; 

పొగడగ నే || -రుచు --॥|| 

సారిగరిగరీన | గాపాదనదనదప |; 

ల- - - -నెమి సే సే- -- --వు॥| 

వదనరిగరీనదపా।; దనదవగరినరిగా || 

ఇం-టి - కి. -- రా|| రా---==--భచా || ||విన్న॥| 
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అవతారిక : 

ఈ క ర్తనమునందు ధూర్పు డగు నాయకునితో, ఖండిత, |పౌఢ, రూవగర్విత యగు 
నాయిక, రోవక పాయితయై “నేను, ముమపటివలె నిన్ననుసరించి వచ్చెద ననుకున్నావా ! నీ 
వెన్ని యోసార్లు నన్ను వదలి అన్య భామినులవై మక్కువతో వెంబడించుటలు నేనెరుగుదును. 
ఒకొక్కసారి నిన్ను కఠినములగు మాటలతో మందలించుటయు కద్దు. చర్వితచర్వ 

ణములగు నామాటలవలన ఉపయోగ మేమున్నది. నీవు స్టిరుడవై నను నీ స్వభావము చం చలము. 

ఇంక నీ; పలాపములను కట్టిపెట్టుము. నీపలుకు లెట్లున్న వనగా ఇంటిగోడలు మాసీనవని తిరిగి తిరిగి 

కడిగినవిధముగా నున్నది. ఓ (శ్రీ వెంక శేళ్వరుడా ! నీ విట్టిలిలలను యెప్పుడును చేయుచునే 
యుందువు” అని కోపో[ ది కృయె నాయిక యగు అమ్రవారు నాయకుడగు (శ్రి వేంక శుళ్వరుని 

ధూ _ర్హత్వమును మందలించుచున్నది. 

ఆన్నమయ్య సంస్కృత రచనలు చేయలేదని, కొందరు శెలియక పలుకుట పరిపాటి 

మైనది. ఈ పదమునందలి సాహిత్యమును గమనించినచో మృదుమధుర మగు కవితారీతి, భావ 

సౌందర్యము గోచరించుచు, జయదేవుని “యాహి మాధవ, యాహి శేశవ, మావద కైతవ వాదం” 

అను అష్ట్రపదిని జ్ఞాపకము చేయుచున్నది. అందలి నాయికయు ఖండిత యే. ఈమెయు ఖండితయే! 

ఐనను వీరిరువురి ధోరణియు వలి కెడి తీరులు: భావములు ఒక మైనను భిన్నములై స్వతం|[తములుగా 

కనబడుచున్నవి,. ఇట్టి సంస్క్య్భృతరచనలు ఇంతవరకు వెలువడిన సంపుటముల యం దె దొరకుచున్న వి. 

మోహన (శుద్ధ వసంతం) —_ ఆది 

(వలపనవచనై 8 ఫలమిహకిం 
చల చల కుడ్య జూాళనయాకిం '! : ॥వల్ల వి॥ 

ఇతర వధూ మోహితం త్వాం పతి 

హితవచనై రహ ఫలమీవోకిం 

సతతం తవానునరణ మిదం మమ 

గతజల సేతుకరణ మిదానీం ! 1|పల॥ 

వికల వినయ దుర్విటం త్వా పతి 

సుకువూరా  దస్తుత్యాకిం 

(పకట బవాల కోపనం మమతే 

సకలం చర్విత చర్వత చర్వణ మేవ్ల ! + 1వలః॥ 
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రిరసానత నుసిరం త్వాం పతి 
థి 

విరసాలాపన విధి నాకిలం 

తిరు వేంకటగిరి 'దేవత్వదీయ 

విరవా విలననం వృధా చరణం | ॥పల॥ 

శం: 8__89 

పదసదపద ప గ|పదనీ ద}!|సా._- || 

పలవనవచనైః- |ఫలమివా|కిం - - || 

’ 

దదగరసాదప।| గరినరి, గాపా |} 

చలచల కుడ్య =| తా-ళన| యాకిం ॥| || (వల।|| 

గగ చాదదదన |దపా-| ద వగ రి॥।। 

శిరసా నతను-|స్టి రం-| త్వాం - (పతి || 

గప దనన్రిదద।దదణగణరి, నీరీద ద ॥; 

తిరువేం-కటగిరి | దే- _- వ।త్వదీ-య || 

దదగరినరీసద| వదపా,గగపా॥ 

విరపహావిలఫనం-|వృుధా- | చరణం || [| (వల! 
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అవతారిక : 

ఈ కీ ర్రనమునందు “పరమాత్యుడగు (శ్రీ వేంకటరాధుని నామములను తలచు 
కొనుచు ఆ పరమేశ్వరుని లీలా విలాసములను కొనియాడుచు వేంకటగిరి శిఖరమున వెలసిన ఆ 
మహోనుభావుని నాదన్వరూపుని గాను, భ క్షవత్సలునిగాను, ధృవ పొంచాలీ స్తుతిపా[తునిగాను 

అయ్యవారు కీర్తించుచున్నారు. 

రాగ లక్షణము : 

అసావేరి దక్షిణ భారతమున ఎనిమిదవ మేళమగు తోడిజన్యముగా పాడుట సంప 

బాయము. ఇది మేళక_ర్తల ఆవిర్భావమునకు పూర్వమే వాడుకయందున్న భాపాంగరాగము' 

కాని అసావేరి పేరుతో ఉ_త్తకశాళతమున వేరొక రాగము కనబడుచున్నది. దానిని కర్నాటక 
సంగీత పద్దత్మిపకారము 20వ మేళమగు ఖై రవి జన్యముగా చెప్పుకొనవచ్చును. 

ఆరోవాణ ; సరిమపదనవ్ 

అవరోహణ : సనిదపమగరిగన 

ఈ రాగము మనోజ్ఞ్లములగు స్వరసందర్భములు కలిగి యుండుటవలన సుమారు 25 సంవత్సరముల 

[కిందట యీకీ రృనమును ఇందు స్వరపరచి పొడించుట జరిగినది. నిజమునకు కొద్ది మార్పులతో, 
అనగా సరిమపదవనస-_ర5నిదపమగరి స అను ఆరోవా శావరోవాణములు గల జింగ్లా 

రాగమునకును, దినికిని "పెద్ద 'కేడాలేదు. జిల_గ్గారాగమున త్యాగరాజస్వామి వారి కీ_ర్హనకలదు: 
గాయకుల మన్నన నులువుగా పొందగలదని ఇట్లు చేయుట జరిగినది. అయ్యవారు దినిని భూపాళ 

రాగ్గమున చెప్పియున్నారు. 

అసావేరి _ ఆది 

నందకధర నంద గోవనందన 
కందర్భ జనక క రుణాత్మ౯ | పల్ల వి।। 

ముకుంద కేశవ మురహర 
సకలాధిప పరమేళ్వర దేవేః 
శుకవరద సవితృ సుధాంశులోచన 
(పకట విభవ నమొ పరమాత్మన్ ! 'నంద।। 

ధృవపాంచాలీ స్తుతివత్సల మా 

ధవ మధుసూదన ధరణిధ రా 

భువన|తయ పరిపోమణ తత్సర 
నవనీత| ఫియ నాదాత్యన్ ! 1నంధథ॥! 
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(శ్రీమన్ వేంకట శిఖరనివాన మ 

వామహిమన్ నిఖలాండపశే 

కామిత ఫల భాగ్య పదత నమో 

స్వామి౬జ భూమన్ సర్వాతగ్షన్ ! 

అ: 11 (2)_66 

మపదనసీ సన నరి|నరినిసనీ| ననిదప 

నం-దక ధరనం-|దగో-ప|నం- దన || 

మరిమామపవనమ|పన్ నిద। పౌ --| 
కొం - దర్పజన క |కరుణా-]|తర౯్ - -॥ 

న రీమగ గరిరి|మమపని|చాప షప! 

ముకుందమా -ధవ|మురవార] సకలా || 

దమపమగరిగన|రిరిమమ|;| పపదమ | 

శుకవర దసవిత్ఫృ|సుధాం -శు|లో-చన | 

నినిననరీనినని, దప దమ| పా=- || 

పకటవిభవనమొ|పరమా.- | తగ్రి౯-- || 

॥నంద॥। 

||నంద।!| 

||నంద।| 
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అవతారిక : 

ఛఈ్ర కీర్తనమునందు పరమ పురుషుడగు (శ్రీవారి నామములను పేర్కొనుచు 
భగవంతుని దశావతారములను కొనియాడుచు అయ్యవారు స్తుతించుచున్నారు. 

రాగ లక్షణము: 

సాళంగ రాగము లభ్యముకానందున దీనిని జై రాగీ భైరవ్ అను రాగమున స్వరపరచి 
పాడించుట జరిగినది. బై రాగీ ఖై రవ్ ఉత్తరాది సంగీతము నందలి రాగము. 16 వ మేళమగు 
చ[కవాకజన్యముగా దినిని మనము గుర్తింప వచ్చును. సరిమపనిస్ [సనిపమరిన 
అనునవి ఆరోవాణావరోహాణములు. ఇందు గాంధార ధ్ర వతములు లేనందున దీనిని యింకను 

కొన్ని ఇతరమేళక రల జన్యముగా కూడ చెప్పుళొనవచ్చును ఇందుగల శుద్ద బుషభ, శుద్ద 

మధ్యమ, కై శికి నిషాదములను వాటి వాటి స్థానములయందు వట్టుటయే ఉత్తరాది వారి 

సొం|పదాయము. దీనికే రేవతి యని యొక నామమును, ఆధునికులు చెప్పుచున్నారు. 

'బైరాగీ భైరవ్ _ రుంపె 

మాధవా భూధవ మదన జనక 

సాధురక్షణ చతుర శరణు శరణు ! వల్ల వి॥। 

నారాయణాచ్యుతానంత గోవింద శ్రీ 

నారసింహా కృష్ల నాగళయన 
లం 

వారావా వామన వానుదేవ మురారి 

శారీ జయజయతు శరణు శరణు | ॥మోధ॥ 

వుండరీ కేకణ భువన పూర్ణగుణ 

అండజగమన నిత్వవారి ముకుంద 

పండరి రమణ రామ బలరామ పరమ వురుష 

చండ భార్గవ రామ శరణు శరణు |! |: మూధ।। 

దేవదేవోత్తమ ది వ్యావతార నిజ 

భావ భావనా తీత పద్మనాభ 

(శ్రీ వంకటాచల శృంగారమూ ర్తి నవ 

సావయవ సారూప్య శరణు శరణు | |; మాధ।! 



ల? ర్ 

పా|నిసా | ర్ర్ |రీసాగ|నినీ|నివని||సా|---|| 

మా|ధవా||భూ|ధవా!![మద|నజన]}కా |---|} 

నీ|సనీ||వ ప|మమరి]నిని| నరిరిసా-రి|మా-॥ 
సా|ధుర]]తకణ]|చ తురగ] శ ర]|ణుశళశర|]ణు-._| - - ||మూాద} 

సనరి|మామ|మా| మమా మా మమా | 

సాం|శరాయ|॥|ణా|చ్యు తానం |త గో ||. 

మప।|ప నీ॥ నీ, నకి సరిన,| నీవ1]నీ|సనీరి 8సా,---|॥| 
విం-| దీ నా రసిం|॥వహో-- | కృష్ణ [నా,గళయ [నా ---|| 

సీ; నర స] నీ, న నీ పా॥నిపా| ప పస ]|మామ | 

వా రా-పా|| వా,మనా|॥వా।సుబే వము, రారి || 

రీ[,మప ని వప|మ రీ | నిని, నరిరి|] సా-రి|మా- || 
ఇర జయ | తుజ యతు|॥|శళశర|ణుళర || ణు--| = = ||మాధ,। 



అవతారిక : 

షు క్పర్తనమున | క్రీ వేకటపతియగు నీదేవుడు |వేపల్లె యందు కృష్తావతారుడై. వెలసి 
— ౧ రం షు 

నప్పుడు గోపికలు బృందావనము నందలి ఇతరులు యీతని లీలలను మధురములగు పాటలుగా 

శృతి గూర్చిన కంఠములతో పాలు పిదుకుచు, పెరుగు చిలుకుచు, వెన్నలను కాచుచు, ఆల 

మందలను మెపుచు పాడుచుుడెడి వారని అయ్యవారు బాలకృష్ణుని చేతలను (శ్రీ వేంకట 

రమణుని యందు తలచుచు పాడు కొనుచున్నారు. 

బె రాగీ భైరవ్ (పాడి) _ ఆది 

ఘుమ్మనీయెడి (శంతి గూడగను 

కమ్మని నేతులు కాగగ జలగ! 

నీల వర్షుడని నీరజా తముడని 

బాలుని నతివలు పాడేరో 

పాలు విదుకుచును చానల కాగుల 

సోలి పెరుగు |తచ్చుచు చెలలేగి ! ॥ఘుక్ముని॥ 

మందర ధరుడని మాధవుడని గో 

విందుని చాడేకు వెలదు లిచె 

నంద(వజమున నలుగడ నావుల 

మందల బేయల మంచి రవముల! | ఘుమ్మని। 

వెంకటపతి యని వేద నిలయుడని 

పంకజ నాభుని బాడేరో 

అంకుల చేతను నలరు రవంబుల 

వింకపు మాటల బ్భం దావనమున ! ॥ఘుమ్మ్మనీ॥ 

శం: 4_81 



ల్ 

వ్” 

పని నీరీ వనివమ।|పానిని,సా--|| 

రు-మ్మనియడిళ్ళతి, గూడగ|ను--]|| 

పనినీ రీ సనిపమ | రిరినన| 50 మపమ | 

క-మ్మ్రని నే-తులు|కా-గగ|చెలగ - || 

మమపపని మ|మమహప ప 1నిపపమ | 

ని | నీ - రజా |-తుడని || 

నిపనినిస్నరీ న నిపనిని, సస-- || 

జా-లుని అతి వలు ।|పా-జే- |రో---|| 

వీరీ రీమరి రీ నన్, నినిపవ| నినిన సీ | 

పా-లుపిదుకుచును | బా-నల|కా-గుచు || 

పనిన్ రీన్నిపా; మమరిస | రిమపా | 

సో_- లి పెరుగు త|చ్చుచుచెల | నే -గీ [| 

[| ఘుమ్మని॥| 

||ఘుమ్మని।|| 

న వాంతులు 

సక, 



ప్రీర్రీ 

అవతారిక : 

ధ్ర కీ రనము నందు “ఆజాను బాహుడు, నీలా భ శరీరుడు, రావణాసురవై రి, ధర్మ 

సంస్థాపకుడు, రవికుల సుధాకరుడు, శివధనుర్భంగము చేసినవాడు, [(బహ్మాది, దేవతలచే. నుతింప 

బడినవాడు, విఖీషణుని లాలించిన వాడగు (శ్రీరామ చందుజే వేంకటగిరి యందు వెలసిన 

( శ్రీ వేంక శుశ్వరుడు దేవ దేవుడు, ఈతనిని భజించుచు, వీని దివ్య |వభావమును కీ ర్రించెదను” 

అని అయ్యవారు (శ్రీ) వేంక శేశ్వరుని రామావతారము నాటి (పతామును, సౌందర్యమును కొని 

యాడుచున్నారు. 

సుమారు ళ్ ఏండ్లకు పూర్వము తాళ్లపాక వారి సంస్కృత రచనలు ఉత్తర దేశమున 

[పచారము చేయు సంకల్పముతో హిందుస్తానీ రాగములలో స్వర పరచి పాడించుట జరిగినది. 

అటి వాటిలో యూ కీర్తనమును ఫీఎప్తాసి రాగమున స్వరపరచుట జరిగినది. 

రాగ లక్షణము; 

భీంప్లాసి అను నీ రాగము కర్నాటక సంపదాయము నందలి మెళకర్తలలో 22వది 

యగు ఖరహర |పియ జన్యము. 

ఆరోహణ ;సగమపనివ్ 

అవరోవాణ : ననిదపమగరిన। 

స్వరముల యందలి ఉత్తరాది యానను మార్చి పాడినచో ఆభేరి యగుచున్నది. ఇళ్లే దీనికి 

కర్నాటక దేవ గాంధారి యను [పాచీన నామమున్నట్లు తెలియుచున్నది. పేర్లు వేరు వేరుగా 

చప్పుచున్నను ఇప్పటి వాడుక యందు రాగ స్వరూప మొక్కటి గానే కనబడుచున్నది, గమక 

వరికాదుల యందును శెండు సంగీత పద్దతుల యందును విడబరచుటకు కూడ అంత తావులేదు, 

“నిస మ అను [పయోగ మొక్కటి మాతము సకృత్తుగా కనబడుచున్నది. 

ఫీంప్లాని (ధన్య్యాసి) - రుంపె 

చేవ దేవం భే దివ్య (ప్రభావం 

రావణాసురవై రి రఘు పుంగవం ! ఏ శ్రివీ! 



రని 

879 

రాజవర శేఖరం రవికుల నుధాకరం 

ఆజాను బాహుం నీలా భ కాయం 

రాజారి కోదండ రాజదిజూ గురుం 

రాజీవ లోచనం రామచం[దం |! (చేవ! 

నీల జీమూత సన్నిభ శరీరం ఘన వి 

శాల వక్షసంవిమల జలజ నాథం 

కాలాహి నగ వారం ధర్మ సంస్థావనం 

భూ లలనాధిపం భోగ శయనం! ॥ దేవ॥ 

పంకజూసన వినుత వరమ నారాయణం 

శంక రార్టిత జనక చాప దళనం 

లంకా వికోవణం లాలిత విథీషణం 

-వేంక శుశు సాధు విబుధ వినుతం! ॥దేవ॥ 

అ : 2.299 

నివ|నిసొ || సనిసిని|స గరీ|]సా|నిద వ! 

దే-|వదే |వం- --|భజే-॥| ది | వ్య-] ప|| 

ని,సాన|సా।,పపమ।॥। పనిద|పామ |! 

బా|వం-||రా|వణా- ||ను-ర।|వై రి || 

గమ. | పామ || గరి|సా-|} 

రఘు |వుంగ |]వం-!|- -|} || దేవ! 

పా|మగరి||సా|నిసాగనిఫ।|నీనని 1 నగ |రిసా॥ 

రా|జవర || శే|ఖరం|| రవి|కులను || ధా- |కరం | 

నమ|మాగమవ|వదపను||మపని|సనిదవ పా |---| 

ఆ -| జా ను] బా-|పుునీ - - | లా-- ||(భథ-కా-|]యం|---॥| 



లీర్ర0 

నూ|పనీప| నిస సాన నిప|నిస్ని,సగ| ర సా, 
రా|జా-రి||కో- |దండ | ఠరా-|జ ది-|॥|వతా-| గురుం || 

పని సాని దప|దపమగ ॥ 

-| జీ వ|లో-, చ-నం-|| 

గమప|మ మగమగ | రి స|సా- |} 

రా--|మచం- -- | (దం-|--॥| | చెవ| 



లర] 

అవతొదిశ : 

+ కీర్తనము నందు నరసింవాదేవుని (ప్రభానములు, వపరా[క్రమములు కొని 

యాడుచు “అతడే (శీ వేంకటగిరి యందు శాంతమూర్తియె, (శ్రీ వేంకశేళ్వరుడై , భక్తుల 

పాలిట కల్పుతరువై విరాజిల్లు చున్నాడు.” అని అయ్యవారు అహోబల నారసింహస్వామిని 

తలచుకొనుచు (క్రీ వెంక శుళ్వర స్వామికిని ఆ దేవునకును భేదము లేదని చెప్పు కొనుచున్నారు, 

రాగ లకతణము; 

మాళవ శ్రీ) ఇప్పటి వాడుక | పఠకారము వీవవ మేళమగు ఖరవార (పియ జన్యము. 

(పాచీన గాగము ఇందు ముద్దుస్వామి దీకీతులవారు, త్యాగ రాజ స్వామివారు చేసిన రచనలు 

ఒకటి రెండు కానవచ్చు చున్నవి. దీతీతుల వారి రచనయందు గల 'రాగన్వరూపము నిశ్చిత మె 

మనోజ్ఞ ముగా కనబడుచున్నది. దీనిని ఆధారముగా నుంచుకొని తాళ్ళపాక వారి ఠచనల 

నూహించుటకు _పయత్నము జరిగినది. ఇంత మనోజ్షమగు రాగమునందు ఇతరులెవ్వరును రచన 

లేల చెప్పలేదు ? లేక చెప్పినను లభింపకుండుట ఆశ్చర్యమే | 

ఆరోహణ :సగగమపనినిన 

ఆవరోవాణ : నినిదపమపనిదమమగన 

ఐనను ఈ 'రాగమును మధ్యస్థాయి గాంధారము, తారస్థాయి పంచమము వరకు పాడుట పద్దతి 

యని తోచు చున్నది. అనగా దీనిని కురంజి, పున్నాగ వరాళి మొదలగు రాగములవలె మధ్యమ 

శృతియందు పాడుకొన వలసి యుండును, 

మాళవ థ్రీ (సాళంగ నాట) _ ఆది 

నమామ్యవాం మానవ సీంవాం 

(పమచదాంక మహోబల నరసింవాం |! ॥వల్ల వి॥ 

దానవ దైత్య ఏదారణ సింహం 

నానాయుధ కర నరసింహాం 

భూ నభోంత రాపూరిత సింహం 

ఆనన వహ్ని లయాంతక సింహం | ॥1నమ్లా॥ 



లి 

అడ ఆలి కి (8 లం! 
చెంతిత ఘన సంసిద్ది నృసింహం! 

ఫీర2 

(ప్రళయ నృసింహం బహుముఖ సంవాొం 

సలలిత గరుడాచల సింహం 

కులిళ నఖర ముఖ ఘోపిత సింహం 

తిలకిత బహు5వి దీపిత సింవాం! 

శాంత నృసింహం శౌర్య నృసింహం 

సంతత కరుణా జయ సింహాం 

కాంత (శ్రీ "వేంకట గిరి సింహాం 

ఆ; 2166 

శిల 

సగామ పా=-|[ మగననస| నిద్గని ఫు 
నమామ్యవొం--|మా-నవ|సిం- హం- || 

మము ఫానిధద్ద నీ |సనగగ|మమపా | 
[వప మదాంకమహో|బలనర|సిం-వు || 

సగగగమహప ప ప|మగమగ|।సని గా | 

దా-నవదై -త్యవి|చా- రణ |సిం- హం || 

నిద్రనిఫ ధర మపఫుఫ।|పఫనిదడ ని, సా-- || 

నా=సనసా-యుధకర|నరసిం -|వాం-- || 

సినస స గగగమ|మపపగ|మాపా 

భూ-_నభోం-తరా-|పూ_రిత|సింహం || 

పామగమాగ న।|గాసనని|గ్గనిఫా || 
ఆనన వహ్నిల|యాంతక|సిం-హం || 

॥నమా॥ 

;నమా॥ 

||నమా।| 

||నమా॥| 



అవతొరిక్ : 

రశ కీర్తనమునందు “ఇందీవరదళ శ్యాముడును, సీతా వల్ల భుడును, కౌనల్యా 
సుపు తుడు ము, జగ దేకవీరుడును, ఫీతమౌెని జనరతకుడును, విభీషణ పాలకుడును, అగు [శ్రీరామ 

చందుడే కలియుగమున వెంకటగిరియందు (శీ వేంక కేళ్వరుడై వెలసియున్నాడు. సద్భక్తులై న 
వారందరును యీతని భజింవరండు” అని అయ్యవారు బోధించుచున్నారు. 

రాగ లక్షణము ; 

మణిరంగు యిప్పటి వాడుక (ప్రకారము 22వ మేళమగు ఖరవార | పియజన్యము. 

ఆరోహణ : సరిమపనిస్' ౨౨. == 

అవరోహాణ : స నివమగరిన 

ఇందు త్యాగరాజస్వామి, దీకితులవారు, భదాచల రామదానులవారు రచించినవి. మాతము 
మూడు రచనలు కనబడుచున్నవి. మనోజ్ఞమైన స్వర సందర్భములుగల యీ రాగమునందు 
ఇతర వాగ్గెయకారు లేల రచనలు చేయలేదో తెలియకున్నది. అన్నమయ్యవారి యీ రచన 

ఎంతో ఒప్పియుండుటవలన 25 సంవత్సరముల [కిందట యీ ర్హాగమున దీనిని స్వరపరచుట 
జరిగినది. | 

మణిరంగు. (బౌళి) _ చాపు 

రామ మిందీవర శ్యామం పరాత్పర 

ధామం నుర సార్వభెమం భజే! ॥పల్ల వి॥ 

వీతావనితా సమేతం 

Bx “5 ఇ రత (న్ఫిత) వానర బల వాతం 

సూత కిసల్యా సంజూతం 

వీత వీత మౌని విద్యోతం ! 1రామ॥ 

వీరం రణరంగ ధీరం 

సారకులోచద్దారం 

(కూర చానవ సంహోరం 

శూ రాధారాభార నుగుణోద్లారం ! 1రామ॥ 
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పావనం భర్త సేవనం 

బె పిక ఐవాగపధావనం 

'రావణానుజ సంజీవనం 

(శ్రీ వేంకట పరిచిత భావనం ! ॥ రామ 

రిపమ।| గ రిగనరిసా| ని ఫ నీ ||నిసా, రి మగరి | 
రా-మ|మిం-దీ-|వర |శ్యా-మం||పరా|త్స ర ధాొ- || 

గసా!|--రిమ వని వ|మాగరి ||రిసా|----|| 

మం-|--నుర|సా-ర్వ| ఖౌ-మం| భజే[ ----|| | రామ, 

నీని|పావమపాని|సానా|నీ న| రీమణగశీ॥| 

క్ ౧-|తావని]తాస| మతం | సృీత|వా*- నర | 

గసా। 5 నిసా సానీ,సాసా॥ నీవ | నీపా,। 

బలం|(|వా-తం||పూత | కొళ | ల్యాసం | జాతం] 

మవాప|పనిపప||మాప|పవపమ గ రిసా-|సా--]| 

వీత; ఫీ- -త | మౌని|వి- దో॥ో- |] తం-| - --||  |॥;రామ 
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ఆవతారిక : 

శి కీర్తనము నందు సుఖములను. సంతోషమును, శాంతిని పొందుటకు తమకు 
అర్హృతకలదా యగునది యో దించ క జీవులు తిప్పట పడుచున్నా రను విషయమునుచెప్పుచున్నారు. 
“తాను పఏకాత సౌఖ్యములను పొ..దుదున్నానని (ఛమపడెడి జీవునకు ఆ సుఖములను వెన్నంటి 
వచ్చెడి దుఃఖముల న.గతి ఆెలియదు గచా! తాము జన్మ జనల నుండి చేయుచున్న దురితముల 

యుక్త ఫలములు యీ జనర్థివుంన ననుభపించుచు ఆ యనుభవముల కాళిని పుంచుకొనుచు 

తిరుగుచున్న జీవులకు పుణ్యములు గల గుట కొంత యరుదు గదా ! జీవునకు నిజమగు హితవు 
కలిగిం చెడిని యగు మమకారము పరమాత్ముని యందు నిలిపినడే కదా! అది లేనినాడు అర్ద 

విహీనమగు పీరపా తాపములతో చింతనొందక తప్పదు తనకు నేడుకలు కావలెనను చింత తప్ప 
పరమ "తుగ్రని క్యపవలన కలిగిన వాటికి న తసించెడి తత్వమును జీవుడెరుగడు గడా! క ర్మబంధ 
ముల నుండి విడివడి దై వకృవను సంపాదించుటకు యత్నించినచో, జనా్మ్రాంతరములనుండి వెంట 

దగిలి వచ్చుచున్న బంధములు తవ్చ్ప దై వకృప కలుగునా? వేదనలతో వెన్నంటి యున్న కూడు 
గాక షానవులకు వెదకి చూచినను సుఖములున్న వా? తిరువేంక చుళ్ళరుని క్ఫపను స్థిరముగా 

సంపాదించుకొొనక యున్నచో భవబంధములనుండి జీవులు విముక్తిని పొందలేరుకదా ! ఎచ్చట 
వెవకినన , ఎందుచూచినను యిదియె పరమసత్యమై తోచుచున్నది" అని అయ్యవారు తిరు 
"వెంకటనాధుని కృపా కటాతములకు పాతులు గాక మానవులు కర్మబంధముల మధ్యకొట్లు 

మిట్టాడు చున్నారని చింతించు చున్నారు. 

లి 
విసిపింపవలెనను నుత్సావాను తో 25 ఏండ్ల కిందట ఈ రచనను మణిరంగు రాగమునందు స్వరపరచి 
సాడించుట జరిగినది, 

అంగు పారి కీర్త వనముల యందలి సాహిత్య భావములవై మకుుువచే వానిని పాడించి 

మణిరంగు _ రుంపె 

ఏది చూచిన తమకు యిన్నియును నిటువలెనె 

'పదు విడిచిన కూడు వెదకినను లేదు! వల్ల వి॥ 

రా కాంత సౌఖ్యములు ఎక్కడివి |పాణులకు 

కొన్న దుఃఖముల పాలుబడి గాకా 

మగు పుణ్యంబు లేడగల విందరికి 

కొన్న దురితములు కలపాటి గార! 1ఏది॥ [౫ 2 fe 
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పీతవె న మమకార మెందుగల డిందరికి 

(పతిలేని విరవా తాపము కొలది గాక? 

మతిలోని వేడుకలు మరియేవి మనుజులకు 

జితమెన దైవ మిచ్చిన పాటిగాక ! 

యిరవై న దై వ కృప ఏల దొరకును తమకు 
పరమై న కర్ముంబు పరిపాటి గాక 
ఎరవై న పెను బంధమేల వీడును నాత్మ 

తిరు పేంకళేశు కప తిరమైన గాక! 

పా[మ గ 68||నసనన|నినిప[| నిసన| ర మమ ॥| 
ప | దిచూ - || చిన|[తమకు[|॥యి-|న్నియును || 

గరి ।1సనరెిమ|[పా[మగరి [సరి] మాప 

నిటు [వలన నే |దువిడి |॥[చిన|కూడు || 

నిని[పమగ (|| 5|సా-॥॥ 
వెద[|[కినను || లే|దు - | 

పవ]|[నీన]రీ |గ ర సీగినిస!రీ ౫/8 | 

యిర]వైన[]దై|వక్ళృవ]]ఏ-]|లదొర॥] 

సీ సీ!న నిని ఇపని!|సానగనిరి!| న ని ప |! 

కును|తమకు ||వర|మైెన |॥|క -|ర్భ్ముం -బు || 

పమ | పపని | సా[ సా -[[వమ[|పనిని || 

పరి 

పనిని 

|పాొ_టిగ|]|గా!|కా.గుఎ౨ర!వెంన వ్ర [| 

పవ[।|పామ [|॥|పా[|నిస్ ని[[ వవ |[మమను॥। 

పఎను[ బంధ || మ|అవీ -ఇడును!నా._ త] 

ప వ|మాగగైరిరి]నన నిని న|!రిమగగు రీ |సా-॥| 

తిరు [| వెంక || చ-|శుక్ళువక]తి ర] మెం న] గా [క -|| 

RAT 

MIA 

[| ఏది! | 
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అవతొరిక్ | 

ఈ కీ. నము నందు జీవులకు కలుగుచున్న బాధలు ఎట్టు కలుగు చున్నవి, ఏలకల్లు 

చున్నవి, పీనిన రడి వ ముక్తిని సాధించుట యె యెట్లు? అను విష యుములను క పీవరించుచునా ఇరు “దేవాము 

న దుగల జీవుఫికి ఆ తానున్నంత కాలమ. చేవామునందు గలిగెడి చె చ_న్యములు, లంవటములు, 

కేవణావములతో కూడిన చ తపి "కారవులు, పాచ్చు తగులతో కూడిన దురవో ధలు ఆశలతో 

కూడిన చావహానులు దెవాఘును అంటి పెటుకొ"ని యున్న ం౧త వరకు తప్పవు, ూసుల వలన 

గలుగు ఆక ర్రణలు, వానిని పొందుటకై. పడిమమొడి ఆరాటములు, అనుభవములకై ఆళించుచు 

చేసెడి తగవులు, నగవులు వానిని పొందిన వెనుక కలిగెడి నుఖములు చంచలములగు నవి తొలగిన 

వెనుక పొందెడి దుఃఖములు, అందలివే యగు పొలయలుకలు,  చెలుములు, యెడ బాట్లు, 

చనవులు తమ శమ ఘనతలు మొదలగున వన్నియు జీవునకు తప్పించు కొనరాని వలయములు 

(వాణు ఎ తమ బలమును, జ్ఞానమును. భావ పరంపగలను, తాము తెలిసివొోనుటలు, చె వ విఖా 

మణి ముగు తిరు వేంక కేళ్వరుని క్ఫృపయని తలంచి ఆతనికి సగ్రస్వము నరించెడి యనుభవము 

నందు తలపు లగ్నము చేసి కడకు తానే యాతడుగా నగు వరకు తప్పవు మనను వికారములు 

(పాణులకు తప్పదు కొంత - రవ క తేను, కొంత కరవళవ మున (తిప్పటలు పడుచు. దురు 

జీవులు” అని అయ్యవారు నిశ్సలమై fp మననుతో సర్యోన్నతుడగు తిరు వేంకటనాధుని యందు 
లీనమగుటకు (పయత్నించె డి వారికి కలిగెడి మానసిక చాంచల్యములను ఇందు చిన్న చిన్న 

మాటలతో వివరిచుదు శ్ర వేంకటనాధునికి నివేదించు చున్నారు. 

మణిరంగు (కన్నడ గౌళ) - రూపకం 

తన క రన్చ్రవళం వీంచుక దై వకృతం బొకక యించుక 

మనను వికారం బించుక మానదు (పాొణులకు ! 'పవి॥ 

ఈ దైన్యము లీ హైన్యము లీ చి త్తవికారంబులు 

ఈ దురవస్థలు గతులును నీలంపటములును 

ఈ చాహము లీ చేహవాము లీ యను బంధంబులు మల్ 

ఈ చెవొము గల కాలము నెడయవు (ప్రాణులకు ! ॥తన॥ 

ఈ చూవుబు నీ తీపులు నీ నగవులు నీ తగవులు 

నీ చెక్కులు నీ పొక్కులు నీ వెడయలుకలును 

ఈ చెలుములు నీ బలువులు నీ చనవులు నీ ఘనతలు 

సీ చిత్తము గలకాలము నెడయవు (ప్రాణులకు . 1తన॥ 
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ఈ 'వెజఅవులు నీ మెటుకలు నీ తలపులు నీ తెలువులు 

దై వ శిఖామణి తిరుమల చేవుని మన్ననలు 
బై వికమున కిటువగవక తనతల పగలమై నను 

(య... 

దైవము తానౌ తానే దైవంబవు గాన! [తన ॥ 

అ ఏ 5_65 

రిమపాపమ[|॥ గరి రి సని న||నిఫని నిసా || 
తన క ర్యృవ[॥| శం-బిం -చుక || ద్లై-వక్సతం || 

రిరి గ రిన స,[| రిమపవ నీ, నివ నీప్ స || 

బొకయిం-చుక | మననువిశా [|| రం=ఎవించుక || 

సనివమ గ రిగ న నిసా--|| 

మా-నదుపా-|॥ణుఅలకు-- | [|తన]] 

సీ సా రి రి ||॥మాగరి రి రి |॥|॥మాపావప॥ 

యోదైన్యము]] లీహై-న్యము || లీ చిత్తవి॥| 

వీ పాప ప |॥|మావపపనిప[||నినిన స నిని} 

కారంబులు [యాదురవ - || స్థ్టలగతులును |] 

నీసారీ ఠి గ రిసా--|॥| నీ పాగ రీ ||68ననిని సా] 

నీలలంవపట || ములును --||మూదచాపహాము || లీ- చేహ ము || 

రీన్ ని నిసా నీవపనిని [సాన ని సా! 

లీ. యనుబం || ధంబులు మజి [యన్నియును || 

ప నిసాన న |నినిననిప వ [॥[పమవ నిపమ॥గరిసా--॥| 

యో; దేహమ్ము|॥| గలశాం లము [॥[నెడయవుపా-|॥ణులకు --| 

[తన 
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అవతారిక : 

ఈ కి ర్తనము నందు అహో బల వ్మేత్రమున వెలసిన (పప్షకిద వరదుడగు శ) 

నారసింహుని వరా[క్రమాది గుణములను వర్జించుచు “శాంతమూ ర్తివగు, ఓ నరసింవో ! నీవే 
వెంకట్నాది యందు సర్వాభరణ భూషితుడవుకు, నకల కల్యాణ గుణసంపన్ను డవును, 

కరుణానిధివియును యగుచు వేంకటనాధుడువై వెలసి యున్నావు.” అని అయ్యవారు 
కొనియాడుచున్నారు, 

రాగ లఅలతణము : 

బా గేళ్వరి ఉత్తర భారతము నందు (సచారమున నున్నది. | శ్రీరంజని యను రాగము 
నకు (పతిరూవము. కర్నాటక సంగీతము నందలి (శ్రీరంజని యందు “సరిగ మదనిన। 
న నిదదముగ రిస ఆఘనపి అరోవాణా వరోవాణ ములు. ఇది విలివ మేళమగు ఖరహర (ప్రియ 
జన్యము. బాగశ్ళరి యను ఉత్తరాది రాగమున “'నమగమదనిన।1ననిదమగరిన 

అనునవి ఆరోపాతా వనవోఎాణ ములు కలిగి బికీవ మేళముగు ఖరహార (ప్రియ స్వరములే కలిగి 

యున్నది. కాని యిందు “దవ చని అను సందర్భమున కించిత్ వంచమమును స్పృశించుట 
కలదు. ఈ రచనయందు మా|తము అ (పయోగమును తీసికొన లేదు. 

నరసి. హూ దెపున్తిపె పాటలు అతి తక్కువ. అందుకను బేవ భామయగు సంస్కృతమున 

మరియు నరుదు. కనుక సంస్కృత భాష తెలిసిన వారందరును పాడుకొనుటకు అనువుగా 
25 సంవత్సరముఆ (క్రిందట దీనిని బా గెళ్వరిలో స్వరవరచుట జరిగినది, 

బాగేశ్వరి (శంకరాభరణం) _ రుంపి 

నమిత దేవం భజే నారసి )వాం 

నుముఖ కరుణేకణం నులభ నరసింవాం |! 

పిజయ నరసింవాం వీర నరసింవాం 

భుజబల పరా(కమ స్ఫుట నరసింవొం 

రజని చర పిదళన విరాజిత న్నసింవాం 

సుజన రతక మవోళూర నరసింనాం'! నమిత॥ 



బ్ 

ఫ్రర్టిగ 

దారుణ నృసింహాం (పతాప నరసింవాం 

బారు కల్యాణ నిళ్ళల నృసింహం 

ధీర చితా వాన దివ్య నరసిం హుం 

సార యోగానంద చతుర నరసింప*ం ! ఏ నమిత ॥ 

విమల నరసింహా విక్రమ నృసింహం 

కమనియ్యు గుణ గబ౯ాకాకరి నృసింహం 

మ అస ఇ” a వం అష న అమిత సుశ్రీ వెంకటా ది నరసింహం 

రమణియ్య భరామోధిరామ నరసింపహూం౦ ! ॥నమీిత॥ 

మదనిసా]|నీ దమా [|| గరిన గరి]మా- -- 

ర నమిత చే [వుభ సే [| నో-రసిం*|[హం- = = | 

నిదమదని।[సానిసా[ 8గమగర8|[ నీనిసా | 

సుముఖక్రరు| ణే కమణం|[|నులభ నర |సిం- వాం! [నమిత ॥ 

నీనరిగరి[|మాగ రిగ|మదని స | నిదమ గర ॥| స్ 

విమలనర| సి వాం- -||వి-[కమన్భృ |సిం- హం -- || 
అ 

సని దని ద |మాగరీ ఇనిసకి గ ర68|మా---|॥| 

కర కమసీ- య | గుణగణా |} నృసిం-|[హం-- = || 

మదనినన| 565గణగ ర నిన || నీ దమద॥।| నిదసా -|| 

అమితసు-|(శి- వేం -క]]టా'ది న ర]|సిం - వాం - || 

సీమగ్గ ర |నిసనినిద]]మని దదమ!|- గరి సా -|| 
ర మణి-య్య[|భూ-షపా-భి[శా-మన ర [ = సిం - వాం. ||నమీత।| 
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అవతారిక: 

చ కీ ర్రనమునందు తిరువేంకటనాదుని దిష్యుదర్శుననును పొందిన అయ్యవారు 
ఆ స్వామి సౌొందర్యాతిళశయముసు మహో మహిమాన్వితములు, ఘన తేజోవంతములగు స్వామీ 
యలంకారములము వర్టంచుచున్నారు. “మాణిక్టములవలె 'మెరయుచున్న కన్నులు చూడుడు, 

అవియే సూర్య చం దులు. ఉన్నత మె పర్వతశిఖరమువలె నొప్పుచున్న కిరీటము చూడుడు, ఇరు 
(పక్కల గల ఆ శంఖ చ కములను చూడుడు. సొం ద్య శోభితయు,దయారన పూర యునగుత లి 

ద లూ ౧౧ 
అలమేలు మంగ స్వామ్కి (పక్కన విరాజిల్లుచున్నది చూడుడు. మొల కళఠారితో, బంగారు 

నీచ ల గప్ జ rr గా టో శ్వా ల ॥ వన్నెగల పట్టుబట్టత్ ముంగిటి నిధానమై (శ్రీ వంక చుశ్వరుడున్నాడు దర్శించి తరించు,డని 
అయ్య వారు అలవెలబు ముగాధిపుని అద్భుత లావా; తిశయమును కొనియాడుచున్నారు. 

లీ 24 టి టా జ క ॥ వ | ఈకి రరతయుగు 25 ఏ ఎడ కిందట వరాళియుదు గాక పూర్వే కల్యాణి రాగమున అటి 

ఒక్ సందర్భ మునకు తగినట్టుగా స్టుగపరచి పాడి..చుట జగ్గినది. 

రాగ లతణం 

సూర్వీక ల్యాణి రాగము సే పూర్వక లా "లి అనీ కొందరు సెరొొన్నారు, ఇది 72 మళ 

క ర్తల.ను-దు ఏపీవ మేళమగుశు. బహుశః యివి | పొచీనరాగము కావచ్చును. కాని యిందు, 
జె తజ్జాలు, వారికి వూర్వులై న (5 ట్ట పాక వారు, మసముదటగు మపహేాసభావుల రచనలు దొరుకుట 

లేదు. పూర్య కల్యాణి యమట యే సమ-జపము. రిషభ మూత వ్యత్యాసముక ల క ళ్య్యాణికి ఇది 

పూర్వము యుంజినను యుండవచ్చును, దీనిని గమక్ర|కి౫ు (యవనీయు కొందరందురు. న్వల్పము 

లగు వక సుచారకులతో దినిని పొడుట వాడుక... 

“దని సా*గవద సా' *8ిగమదచదమ గి మొదలగునని విశేష సంచారములళు. 

పూర్శకఅతాఇణి (వరాళి! _ తశ లఘువు ఏ” అలి న్న 

చూడ జూడ మారో కాలు చుక్కలువలె నున్నవి 

ఈఢణు ఖేని కన్నులే యిన చందులు | [సల పవి! । 
00 

కంటిగంటి వాడె వాడె ఘన మెన ముత్యాల 

కంటమాలలవే పదకములు నవె 

మీంటిపొడవై నట్టి మించు కిరీటం బె 

జంటల వెలుగు శంఖచ కా లవ! | 1చూడ।। 



gris ర్రిల్లీ 

ముక్కు. మొక్కువాజె వాడె ముందరనే వున్నాడు 

చెక్కల వే నగవుతో జిగి మోమదే 
పుక్కిట లోకము లవే భుజకీ ర్తులును నవే 

చక్కనమ్మ అలమేలు జవరాలదే ! 1 చూడ।। 

ముగ మురాలును నవే మొల క్రఠారును నదె 

బంగారు నిగుల వన్నె పచ్చబట్లదే 
(1 ఠు 

యింగిత మెణిగి వేంక శుళు డిదే కన్నులకు 
ముంగిటి నిధానమైన మూల భూతమదే ! ;చూడ॥। 

అ : 5-/5 

పాదపామ[॥ గరినా స ని ధాం --|1 
చూడచూడ ||మా -ణిక్యా-| లు ----॥|| 

ఛాననినరిగుగారి గ నూ ప దవపసస ॥| 

చుక్ళొ-లవలె|]|]నున్నవీ - ॥|యీా-డులే-ని || 

సరీన ననని|॥ దపవమగరి|॥సా----॥| 

క -న్నుల వే-|యినచం-దు-|॥లు----|॥| || చూడ! 

పామగా 86|| సరిగాగా [|[[గరిగామా || 

కంటిగంటి|[వా-డే - ||ఘనమైన || 

పొపాపా[|| పదవసాన[|[వనరీగా- || 
ముత్యాల ||కం-ఠఈమాల|| లవే - - -॥| 

నరీగమగకిగుసా----|} 
పదకములున || వే ----॥| 

ne] 

ఓ 

సారిగ వమ ||గరిసాసా॥[సారిస్ నని దవదసాన॥। 

మింటిపొడ - || వై- నట్టి ॥ మీంచుకిరీ -||టం-బ చే - || 

సారీన నని|[॥దవదాసా||సాసనిదప|[పమగరిగమ || 

జంటల వెలు[] గు- శం ఖ || చకా-ల- || వే- ఎ = = (చూడ! 
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అవతారిక : 

ఈ కీ ర్తనవునందు “భగవుతుడవువై న నీవు వటపతశాయివై. తొల్లి వనిలసిల్లి నావు. 
ఆచి సురుషుడవగు నీవు ధర్మమును రతీంచుట కై. భూమి అనేక అనతొాగముల నె_తి 

భూ భారముశు దిర్చినావు. దుష్ట రాకునులశు సంవారించి శిషులగు నద్భ కలను రతీంచుచు, సకల 

భూతములయం మను నిండి మున్న వాడవు. [శీ వెంక కేళ్వగుడవై వెంకటాద్రియందు నెలకొని 

ఆ(శయించినవారి కోర్కెలను తీస్పుచున్నావు. వై కుండవానుడవై న (శ్రీహరివి నీవని, నీ 

మహిమలను వేదములు అెలుపుచున్నవి. నీకు జయమగుగాక అని (పార్టించుచు నిన్ను శరణు 

వేడుచు నాను,” అని పురుషో త్రముడగు శ్రీవే వేంక కేళ్వరుని అయ్యవారు కొనియాడు 

చున్నారు. 

రాగ లశణము : 

జోగియా యిప్పటి బాడుక (వకారము 15 వ మేళమగు మాయా మేళవగౌళ 

జన్యము. 

దీనిని కర్నాటక నంగీతజ్ఞ లు సావేరి అందురు. ఉత్తరాది సంగీతజ్ఞులు జోగియా 
అందురు. గమక వరికాదులను సయోగించుటలోగల చిన్న భేదములు తప్ప వేరు భేదములు లీని 

యా రా్శగమును (పాచీనమని భావించవచ్చును, సా వేవగా కర్నాటక నంగీతమునందును, 

'జోగియా” గా ఉత్తరాది సంగీతమునందుకు ఇది యిప్పుడు ముంచి |వచారమునందున్నది 

జోగియా (సాళంగనాట) _ రుం"పె 

అయ మేవ అయమేవ ఆదపురుపో 

జయకరం తమహాం శరణం భజూమి |! ॥పల వి। 

అయ మేవ ఖబుపురా అవనీధరస్తు సో 

స్యయ మేవ వటదళాాగా థిశయన; 

అయ మేవ దళవి ఎట్ట రవతార రూ వైచ్య 

నయమార్ష భువిరక్షణం కరోతి! అయ ॥ 
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అయమేవ సతీతం|క్రియఃపతి దేవేషు 

అయమేవ దుష్టదై త్యాంత కస్తు 

అయమేవ సకళ భూ తాంత రేష్టు క మ్య 

|పియభ కృపోవషణం పిదృతృనోతు | 1 అయ॥ 

అయమేవ (శ్రీ వెంకటా ది నిరాజిే 

అయ మేవ వరదోప్యాచకానా 

అయ మేవ వేదవేదాంతళ్నసూ దితో 

అయ మేవ వై కుంఠా ధీశ్వరస్తు ! ॥అంయు॥ 

11 (1-17 

సరి [మామ[॥[మప |పామ[|[మప[ద ద ద||పా[---॥|| 

అయ| మే న |॥|అయ[| మేవ ||ఆ-|దిపురు |[మి|---॥| 

మప |దనని|॥ దద [పా -|[మమ|పామ[|॥[గరి[నా = || 

జయ |కరం-|॥| తమ |[|హం- [| ళ ర | ణ* భ ||జా-* [మ - |]! 

ద ద | దాద([||పప[|[ద పమ |॥మమ[|పామ[|]|ర568|సా-॥| 

అయ | మేవ[॥[ఖలు |పుశా- [అవ [|[నీధ రను |సో- ॥| 

స 68|| మామ [॥[మమ।|పపమ[|॥[మప[|[దద ద ||వా[| === || 

ప్యయ|మెవ॥వట |దళా-|॥|1గా-|ధిశయ || నా|=---॥|| 

పమ |పాద | వన|సాన|న8|మాగ॥ ర | స్ || స్ సా 

అయ | మేవ[॥దళ[|పీట్ట[|[ర6రవ[| తార ||రూ|[వైచ్య ॥| 

పద | సాని దవ[|మావ [|॥|మా|గ రీ |॥సా॥సా-॥| 

నయ |మార్ష|॥ భువి, రకత[॥ణ|కరో|॥ తీ, - -|॥ అయ 



ఉపతారీక : 

ఈ కీర్తనమునుదు జగద్వల్ల భుడగు మాధవునికీ ర్రించుచున్నా రు.“భూధవుడవగు నీకు 
నమసా్కాగములు. మందరగిరిని యె త్రి గోకాలమును కాపొడితివి. నరహగనవై్వై [పహ్తాదునిగాచితివి. 

మురాసురుని సంపహారిం చి మురవారుడ వై తీపి నివాంగ వాహన డనై న నీవ అచ్యుతుడవు. పురు 

పో _త్రముడవై న నీవు పుండరీ కాకుడవు. పరతత్సమవగు నీవు కరుణయే ఆభరణముగా గల 
వాడవు నిన్ను శరణువేడుచున్నాను. నందకమఘ గదకు ధరించినవాడవగు నివు నందుని 

కుమారుడవు. అరవిందనాభుడవగు నీవు ఇందిరానాధుడవు. నీదానులయందు క్భపాద్భష్షిగల నీవు 

చంద సూర్వ్యులను నేతములుగా గలవాడవు. యదుకులమ నందు బుట్టిన ఓ ముకుందా |! నీవు 

గోకులమును ఆనండింపచేసీినవాడవు. నీవే రాముడవై సట్టి విశ్వామి[తుని యాగరతణము చేసి 

దుష్టశికణము గావించితివి. వామనుడవై తొల్లి యవతరించిన వాడవూ నీవే! శ్యామలమూ ర్తివై 
కోమలమగు సౌందర్యముతో తిరువేంకటనాధుడవై కన్నులపండువగా యిందు విలసిల్లుచున్న 
వాడను. నీకు నమస్క-రించుచున్నా ను” అశి అయ్యవారు తిరునేంకటనాధుని తొల్లిటియవతార 

ముల యందలి ఘనతలను చెప్పుకొనుచు ఆనందించు చున్నారు. 

ఇదియును జెక్ ఏండ్ల [కిందట స న్వరవరచిన అయ్వ్నవారి నంస్మ్భృృత రవనయే, 
౧ యి ప్రీ ' 

బౌళశి _ రుంపె 

వందేహాం జగద?ల భం దుర భం 
తాం వ 

మందర ధరం గురుం నూధవం భూధవం ! ॥పల వి; 

నరపహారిం మురవారం నారాయణం వరం 

వారి మమ్యుతం ఘనవివాంగ వావాం 

పుగుషో_త్రమం పరం పుండరీకేతణం 

కరుణాభరణం కలయామి శరణు |! వందే! 

నంద నిజనందనం నందక గ దాధరం 

యిందరానాధ మరవిందనాభం 

యిందు రవి లోచనం హితదాసవదం ము 

కుందం యదుకులం గోవగోవిందం ! 1వందే।! 
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రామనామం యజ్ఞ రక్షణం లక్షణం 

వామనం కామితం వానుదేవం 

(శీమచా వాసినం (శ్రీ) వేంక శుళ్వరం 

శ్యామలం కోమలం శొంతమూ ర్రీం ! 1వందే।। 

అ; 2_244 

వపవద!|సా._!నీ [దపా[॥|పా[ద ప గ || 

వం -| దే -|[వాం[జ గ ]]ద్వ]|ల్ల భం - || 

పా[ద పొగ! సా[1ర5 గరి ||[సా|ర9 గాలి 

దు | ర్దభం [మం [ద రధ ||ర౮౮|గురుం 1 

పా[|ద ప ద || పా[।| దవా || 

మా |ధవం- |॥[భూ| ధవం॥॥ [1వ చే] 

పద[॥పపగ|॥|పద|[పపగ||పద[॥|పవపపగ ॥| 

నర।|హరిం -[1[[ముర॥|హరం-||నా*=|ళరా-య॥| 

గా|రసా[|॥ నరి]గగ వ |॥|గా| 58నసరి॥ 

ణం [పరం || వారి] మ-ద్యు || తం| ఘనపి || 

గస గ గ ర |సా॥[-౨=-=[[పద| ప 

హంగ|వా -హ॥1నం[|---|॥| పురు[,మి-త్త్ర || 

పప।[దపా|॥| పవ[దపద[॥[నన[|8సా॥ 

మం-|వదం | వుం-|దరీి-|॥*శ-|(తణం |} 

నఠరి(గశగశణగ|(684| నవస సరి, సాని |॥దప|గా--॥ 

కరు |ణా- = |[భర| ణం = [1% ల|[| యామి [|॥]|+ళశ ర |ణ౫- - || 
అట 

[|వం ది|| 
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అవతారిక : 

ఈ కీర్తకము నందు పరమ పురుషుడును వరాత్సరుడును నగు [శ్రీ చేంక శేళ్వరుని 
విరాట్ స్వ హాపమును దృష్టి యందుంచుకొని సర్వవ్యాపకుడగు నాతని లీలలను కొని యాడుచు 
న్నారు, “నీవు కమలను నందు పుటినడియగు అమ్మని సొధుడవు, కమలమునే శాభిగా గల కమల 

సాథుడవు. కమ భాసనుడగు | (బహ్మూచే నుతింప బడెఃి వాడవు. అనేక కోట్ల క మలహితులను 
సూర్యుల వంటి తెజస్సు కలవాడవు కమల దళముల వుటి నే,తములు గలవాడవు, కమల 
వై రియగు చం[దుని కాంతిగల చల్లని వాడను. యోగులు సేవించెడి మూలాధారము నుండి 
ఊర్జ్వ ముఖముగా శరీరము నందు బావించి యున్న ఆరు కమలముల యందును నిలిచియున్న 
పరమ యోగివి. నీకు నమస్కార ములు. నీవు ) కూర్యుమువై జలధిని మధించి నప్పుడు దేవా 
నురులకు తో డడితీవి. ఆ జలని నిధినే వారధిడి బంధించి రావణాదులను హత మార్చుటకునై. 
లుకకు నడచిన రాముడవు. తీర సాగరము నందు శయనించెడి ఆది నారాయణుంవునూ నీవే. 
మహిమత్స్వృమీవై కచ్చువమువై జలనిధి యందు విహారించిన వాడవును నీవే. ఆ జలనిధి కన్య 
యగు ఆఅ! వలడిద్చని చేపట్ట అతనికి జామాతవై న వాడవని వే. సము దమును శోషింప జేసెడి వాడ 
వుము నృప సము, _దములను దాటిన వాడనునివే సీ కరుణ జలనిధి కన్న మిన్న యైనది. జలధి 

గం ఫీగుడవై న స్ సనమ వ. స్వు గరిక అడ సొ రతించుటగు కొండనే త్తి నగధకుడవై తివి. 

కొండలకు శ్మతువై ఇ నానిటుండగ ములను బాపుటకు వాటికిగల రెక్కలను చేదించిన నగరిపుడగు 

ఇం|దునిచే నుతింపబడెడి వాడవు. నగనుల యందు చరించు చుండెడి వానర యూధములకు 

రాజగు సు[గీవునిచే "రావ బడ నై సేనలుదు కొన్న వాడవు, కృప్టైవతా కరమున నీ ముద్దుల 

యిల్లాలగు సత్యకామ కోరిక మె. దెవలోకను నుండి పారి జాతమును గాని తెచ్చిన వాడవు, 

పన్నగ రాజసు శమనివై వప భించి యుంచజెదడే వాడవు, కొండలయందు మేటీదై న వెంకటా (ది 

యందు నివసిం చివ శ్రీ) చేంకశేళ్వరు సడవు. ఎంతటి వాడవై నను నీవు భక విభేయుడవు నీకు 
నమసాొ్కారములు” అని అయ్య వారు కొనియాడుచున్నా రు. 

మలవారి రాగము.న గల యీ రచన యందలి కవితా వె శిప్టర మునకు, భావ గంభిర్యము 

నకు ముగ్గుడనై. విగ్ ఏండ్ల కిందట దినిని కల్యాణి లాగమున స్వరపరచి పాడించితిని. 

రాగ లక్షణము: 

కల్యాణి రాగము (పాచీనము . (తి మధ్యమ రాగములలో రాణి వుటిది. ఇప్పటి 

పకారము) ఇది 65వ మేళకర్త, సంపూర్ణ సంపూర్ణ ము. అన్ని గమక వరికాదులతో 

రాగము. ఇందు (పాచిన వాగయ కారుల రచన లనేకములు గలవు. అన్నమా 
చార్యుల వారి సంస్కృత రచనలను ఉత్తర దేశమున |[వచారములోనికి తెచ్చు సంకల్పముతో 
రీనిని వ*ంకి పరిచిత్రమగు. కల్యాణి రాగమున 25 సంవత్సరముల కింద న్వరవరఛి పాడించుట 
జరిగిన ధి 

బొడు క 
న 

రరూడిన గ క్షి 
కన 
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కల్యాణి (మలహరి) _ అది 

ర్ రమ వురువ హరి పరమ వరాత్సర 

రరిపు భంజన పరిపూర్ణ నమో! శి 

కమలా పతి కమల నాభ కమలాసన వంద్య 

కమల హితానంత కోటి ఘన సముదయ శేజా 

కమలామల పత సేత కవమఃవెరి వర గాత 
౬... 03 

కమలపషట్కు యోగీశ్వర వాడయంశే హం నమో నమో! 

జలనిధి మధన జలనిధి బంధన జలధి మధ్య శయనా 

జలధి యంతర సిహోర మచ్చకచ్చాప యవతారా 

జలనిధి జామాత జలనిధి శోవణ జలనిధి స పక గమన 

జలనిధి కారుణ్య నమో శేవాం జలనిధి గంభీర నమా నమో! 

నగధర నగరిపు నందిత నగచఠ యూథపనాథా 

నగ పారిజాత హర సారన పన్నగ పతిరాజ శయనా 

నగకుల విజయ (శ్రీ వెంకట నగ నాయక భక విభేయా 

నగధీరాహంశే సర్వేశ్వర నారాయణ నమో నమో! 

అ? 7219 

ప రి గ|గగగమ[గరిరి 8|| 

మపురుషపహారి |,పరమప [|౮-త్పర || 

నిదనిరి గ రిగ మదప|మగ ర గమ,[|గరి సా॥ 

పరరిపుభం-జ- న-]1పరిపూ - - 1ర్భన మో] 

పద్ద స రిగగగగగ |మమగరిరి]ని రి గమ] 
కమలా-.-వతికమ|ల నా--భ]|కమలా. - || 

మగ రిమగా- గ 1పపవన|1సామప |} 

ళో సన వం- = - ద్య |కమలహి |తా -నం || 

చ అలలా లలన క కాం 

మగారి నిరిగ మదప[మగ రిమ[గా-రిసా॥ 
శకోటిఘనస =*ము-|[దయతే -| ---జా || 

॥పరమ॥ 

"పరము 

॥పర ము! 

[పరమ 
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దదచాద దదా[।| నినిదప ద |నినిస సని 
కమలామలప |(తచనే.-(త]కమలవై. 

దదదదనినిదవప వ]పపప 
- రివ -ర్యగా--,త[కమల 

౬€ం 

అ కాలు 
తా. bern | 

గమదపపమగరి నన|గి నిగ్గా!నిధిరి రి || 

గ -_----శ్వరవాద]యం.- శే [వారిన మో! 

గరి సొ ----|[----I1---- 
= నమో = ౨ = ౨ క్ట ఆ ఎ [ఆ || [| వరమ] 

వపపపమమగగ|మదపమ[|గగ ర రి] 
నగధరనగరిపు[నం-దిత [నగ చర | 

సా నిధసీరిరి, మమగా|గరీ రి! 

యూధపనా=-ధ[|నగపా|[రిజాత॥| 

సననీధరదఫా[| రి రిగరి] గమదపా.మ ॥ 
హూర-ససార నవ |న్నగవతి |] రా- ౨ ౨ = జ || 

గరిననగపవద|దదచా[దవద న్} 

శయన -నగకుల|విజయ | శ. వేం- || 

నిదవదపాపవమ|మమగగ|మదపా |} 
కటనగనాయక | భ- కవి ధే- యా || 

పపపామా గా!రీ రిని]|రీ గ రి॥ 

నగధీ రాహం[| తేన- | శ్వేశ్వర॥ 

గమదపమగ ర రసాని గాని] రీ --| 
నా - -_రా-యణ తే[నమోన| మో-- |} 

మగా రి సా _|----|[--~-l|l 
నిమోన మో [|---| [| సరమ] 
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అవతారిక ; 

చ కీ రరము నందు నృసింవా దేవుని మహిమలను కొని యాడుచున్నారు మహో 

కీరుడ వె హిారణ్యక %పుని దునునూడి (పహాదుని రశీం చిన వాడవు నీవు బహిరంత స్టలముల యందు 
2 షో లో 

సర్వము నై నె నిండియున్న వాడవు. నూర్యచం[దులను నే|తములుగా గలనీవు మృగనర పేష 

ధారుడప్రై (పహాదుని పిలువుపిని కంబము నుండి ఆవిర్భవించిన వాడవు. అహిసాయకుడై న 

"శేమని సింవాననముగా* సనుకొన్న వాడవు. లోకములకు రక్షక డవె న నిన్ను నిటల సే! త. డగు 

శివుడు, మునులు కీరించు చుందుగు. వ జనాభుడవగు సీవు కుటిల దెత్యుడెన హాఠ ణ్యక శిపుని 

చీల్చిన విధము భయావసాము., (ఖీ వనిత నీయంకము నందు విరాజిల్లు చుండును. నీ సౌందర్య 

మును వర్హించుటకు నలవి కాకున్నది. పావన చరితుడవగు నీవే భక్తులను పాలించుటకు వెంకటగిరి 

యందు విరాజిల్లు చు*దువు” అని అయ్యవారు పహ్రాద వరదుడగు నరసింహా దేవుని రూపమును 

వెంకటగిరి నాధుని య. దు దర్శించుచు కొనియాడుచున్నారు. 

రాగ లతణము ; 

నవరోజు రాగము |పాచీనము రక్తి రాగము. ఇప్పటి 8వ మెళమగు శంక రాభరణ 
జన్యము. ఫ ద్ద ని నరిగ వప_పమగరిసనిర్గ ఫ అనునవి అరోవాణావరోహణములు, 
వెంకటమళఖ స) పదాయముని భా మాంగ ము గొ చెప్పియున్నారు, కాని వాడుకలో గల రాగ 

స్యరూపమున ఇఛామోంగ చాయలు కొన రావు. దీనిని వంచమాంత్యనుగా సే వాడు ఓ (పావీన 

సు|పదాయము “ఏ ని ద సిఫపుథ నినరీ *నిసనరిగమపామగమా' -*“గరిగా _ 

'రిసనిసనరీ- “నని డానీ - “ఫీ నర మొవలగునవి రాగచ్భాయలను చూపించు స్వర 

నందర్భములు. ఈ రాగమునందు ఏనారముగా రచనలు లేవు. _తిజ్ఞాయి సమన్విశములై న 

రాగాంగ, ఉపాంగ, భాషాంగ రాగములు న్యరూసను.లను పూర్తిగా సంతరించు కొనుటకు 

ముందుపుట్టివ కొన్ని రాగములలో బహుళ : నవరోజు ఒకటి కావచ్చును. దిని నుండియే కురంజి, 
శంకరాభరణము |కమముగా పట్టి యుండవచ్చును, ఇటువలెనే నాద నామ [కియ నుండి 

మాయా మాళవోెళ, ఘుంటారవము నుండి తోడి, జి.రరోటి నుండి కాంభోజి, సై ంధవి నుండి 

ఖరహర |పియ మొదలగు మేళములు పుట్టి యుండవచ్చునని కొందరు పెద్దలు చెప్పుచున్నారు. 

సాళంగ సాట యందుగల యూ రచనను లిక్ పండ్ల క్రిందట నవరోజు రాగము నండు 

సురవర చని పాడించుట జరిగినది, 

నవరోజు (సాళంగ నాట) _ ఆది 

జయ జయ నృసింవా సర్వేశ 

భయవార వీర (పహ్లాద వరద! ॥జ్రయ॥ 
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మీహిర శశి నయన మృగనర వేష 

బహి రంత సల పరిపూర్ణ 

అహి నాయక సింహాసన రాజిత 

బహుళ గుణగణ (వవ్లోద వరద ! 

చటుల పరాక్రమ సమఘన విరహిత 

నిటుల నేత మౌని (పణుత 

కుటిల దైత్య తతి కుతీ విదారణ 

పటు వ్యజనఖ _పవ్లాద వరద! 

(శ్రీ వనితా సం శిత వామాంక 

భావజ కోటి (వతి మాన 

(శ్రీ వేంకటగిరి శిఖర నివాస 

పావన -చరిత (పహ్హాద వరద | 
ap) 

అ: 7-656 

ఫఫనననిసా రి, సనిసా|రిరిగ గ]; 
జయజయనృ సింహ, స -ర్వే|--- శ! 

గమపమగరిసా।సాసార8ినిసన॥।| 

భయవారవీ -ర||వపహ్తా|దవరద॥! 

గమవమగరి నని|నరి నని| స నరిరి || 

శ్రీ- వనితా-సం- | శితవా-|మాం--క | 

సనిదద్గనీవవ|వనిధని,సా--॥ 
భా-వజకో-టి| పతిమా-|న --|॥| 

నిస రీ రిగరిన|రిగగమ|వమగా || 

శ్రీ-వేంక టగిరి|శిఖ రని|వా- న 

పొమగముగరీ|సాసా!|రినినన|] 

ఫావనచ రిత|(వవ్షో|దవరద।! 
౧ 

'జయ॥ 

జయ! 

1జయ॥ 

[[జయ॥| 

[జయ 
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అవతారిక : 

ర్రుందలి నాయిక విరహోత్కంఠిత. ముగ్గ ఈమె చేతలను గమనించిన _పౌఢయగు 

సఖ “చెలియా నీచేతలనన్నిటిని గమనించిన మాకు అంతయు లిసినదిలే. చిగురించుచున్న 

నీ మననునకు మేఘశ్యాముడగు (శ్రీహరి క టాతము కావలెను. అందులకే నీవు మృగమదమైన 

కాటుకను దిద్దుకొని యున్నావు. కపోలమును చేతియందుంచుకొని భావవీధులయందు విహరించు 

చున్నావు. నీమననునందు మెదులుచున్న ఆలోచనలు మాకు తెలియుచున్నవిలే ! శషళయను డగు 

(శ్రీరమణుడే నీహ్ఫాదయమునందు విహరించు చున్నాడు గడా ! నీయురమునందుగల ఘనమగు 

మణిమయ పహోరములకదలిక లే ఆసంగతిని వివరించు చున్నవిలే ! నీవు వకటించుచున్న విలాసము 

లన్నియు గమనించిన మాకు [శ్రీ వేంకటపతితో నీవు ఆనందించెదవని తోచుచున్నదిలే[” అని 
అమ్మవారికి చెప్పుచున్నట్లు అన్నమయ్య వారు వర్థించుచున్నారు, 

రొగ లతీణం : 

కీరవాణి యిప్పటి వాడుక ప్రకారము 21 వ మేళము. ఇది |పాచీనమని చెప్పుటకు 

వీలులేదు. మేళక_ర్తల ఆవిర్భావము జరిగినప్పటి నుండి యీరాగము వాడుక లోనికి వచ్చినది. 

ఇది సంపూర్ణ సంపూర్ణము. ఇందు అతి|పాచీన వాగైయకారుల రచనలు దొరకుట లేదు. 

ఇందు చ. రి, సా, గ, శు, మ,ప,శు. దై, కా. ని స్వరములు వచ్చును. 

కీరవాణి _ ఆది 

సకలం హేసఖ జానామి తత 

(పకట విలాసం పరమం దధసే ! ॥పల్ల వి॥ 

అలిక మృగమద మయమపికల నో 
జ్వలతాం పూ సఖ జానామి 

లలితం తవ పల్లవి తమనసి ని 

శృలతర 'మేఘళ్యామం దధసే! ॥1సకలం॥ 

చారుకపోల స్టల కరాంచిత వి 

చారం హపాసనఖ జానామి 

నారాయణ మహినాయక శయనం 

శక్రీరమణం తవ చిత్తే దధస్తే ! 1సక లం॥ 
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ఘనకుచ ఎ_లా[గ స్థిత విధుమణి 

జననం పానఖ జానామి 

కనదురసొ వేంకటగరిపతే 

వీర్నుత భోగసుఖ విభవం దధనసే ! 1సకల:॥ 

శం ల్రీ_౯2 

పదనిసరి స నిదపవమ|గరి నరి|గమపము || 

సకలం- -హే-- సఖ -|జా-నా-;- మిత త} 

దనిన్ రీరిగ రీ గరీ-|రీగమగరీ|సీనిసా॥ 

పక టవిలా- - -నం-|ప- రమం-|దధ సే | [సకలం] 

అలు క కో కు 

మమమాదపమగరిన|నిన రి సరిగ మా; 

అరి కమృ- గ -మద|మయమవషి!కలనోో || 

పదపదమపప దసీనిదప|మగరిసనరిగమ|పా--॥|| 

జ్య-ల-శతాం-హే-_---నఖి|జా---నా- - |మి-- || 

వదనిసరీిన్ననిదప|[దమప ద|నసీనిసా | 

లలితం- -తవ -ప-|ల్లవి తమ|న సి ని | 

రిగమగరిననిసా; ప దనని దప[మగరిసరిగమ || 

శృ-లతరమే-ఘ|ళశ్యా- - -మం-|ద-ధ-సే--॥ 

పాదపమాగరి|గమవ ప మ|గరినని |] 

చారుకపోల-|స్థలకౌరాం- |-చితవి॥ 



404 

సన్సిద్గ నీవాఠకి న, ఈగ మరీమగ మ; రీి_ || 

బా - -రంహేసఖ|జా- -నో- - -|మి-- |} 

న నిద | దమప ద|సనిసా ]|; 

రిగ మగరి ననినవ, వదన్నిదప|[మగ రిసరి 

|శీ- - రమణం-త వ।|చి---ఆ-| ద-ధ-సే- - || 11నకలం॥ 
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అపతారిక ; 

ఈం లాలిపాటయందుగల సాహిత్యము తాళ్ళపాకవారిది వలెనే కనబడుచున్నది. 

ఇది తెలుగువారి యిండ్రయుదు అనాదినుండి పాడుకొను పాటలలో నొకటి దొరికినంతలో 

రేకులయందుగాని తాళప తములయందుగాని తంజావూ సరన్వతీ మహాలునందు గాని యీ 
పాటను గు_ర్జించి యెవ్వరును చెప్పలేదు. ఐనను నాకు దొరికిన విధముగా ఇందు పొందుపరచడ 
మైనది. ఈ కీ_ర్తనమునందు శెండువం కులు గల చరణములుగలవు ఇవియన్నియు ఏక ధాతుక 
మగు రచనల వలెనే కనబడుచున్నవి గనుక అశ్లే పొందుపరచితిని. 

రొగ లతణం : 

ద్విజావంతి |పాచీనములగు భాషూంగ రాగములలో నొకటి. ఇది ర క్రిరాగము, 

ఆరోవాణ ;సరిమగమవపదనిన 

అవరోహణ ; ననిదపమగరిన 

ఇది యిప్పటి 2రవ మేళమగు వారి కాంభోజి జన్యము. వేంకట మఖ నం(పదాయ 
మున కూడ ద్విజావంతి రాగమును గురించి ఇదే విధముగా చెప్పియున్నారు. ఇది దెశీయరాగమైనను 
కావచ్చును 'రి గ రి సా అనునప్పుడు సాధారణ గాంధారము పలుకుచున్నది. రి గ మ పా 
రిమపద సి-_'దని సా 6 ని అనునవి రాగమును వ్య _క్షకరించు [పయోగములు. 'రి గ 
రి సిరి గమగరిసాొ అను [పయోగములలోగల గాంధారము సాధారణ గాంధారమే, 
నిజమునకు యీ రాగమునందు శహన యదుకులకాంభోజి, భఖ రవి రాగముల ఇఛాయలు 

సంద ర్యానుసారముగ కలుపుకొనుచురావలెను. ఆహిరి, అసా వేరి మొదలగు రాగములవలె నిదియు 
సంగీత పరంపరను యధాతధముగ తెలుసుకొని పరిరకించుకొను విద్వాంసులవద్ద అభ్యసించవలసి 
నదే ఈరాగమున తేతజ్ఞుల పదములు, దీషీతులవారి 'రెడుకీర్తనలుతప్ప ఇతర రచనలు కన 
బడుట లేదు. అనుళ్ళతముగా వినవచ్చుచున్న యీ లాలిపాట యందుగల చిన్న రాగన్వరూపము 
'వేతజ్ఞుల పదమునందు దీకితులవారి కీర్తనలయందుగల రాగన్వరూపమునకు దగ్గరగా కనబడు 
చున్నది. దొరకినంతవరకు తాళ్ళపాకవారి రచనలలో యీరాగ్యపన_క్రి కానరాలేదు. అము[దిత 
ములగు రచనలయందెక్క డై న దొరకునో యేమో వేచి చూడవలెను, 

ద్విజావంతి —- ఆది 

లాలి శీకృవ్ణయ్య, నీల మేఘవర్ణ నవనీల మేఘవర్ణ 

బాల గోపాలణాల పవ్వళించరా | ॥పల్ల వి॥ 
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శాంగారిం చిక మంచి బంగా రుయ్యా్యలలోన మరి బంగారుయ్యలలోన 

శంఖు చక ధరస్వామి నిదురపోరా | 

సద్దుశాయకు రా ముద్దు నాకీవ్వ రా, జాల ముద్దు నాకి వ్య ర] 

గద్దరి వగలుమాని నిదురపోఠా ! 

లలితాంగి రుక్మిణి లలన యే కావలెనా నీకు లలనయే కావలెనా 

పలుకల కోయిల సత్యభామయె కావలెనా ! 

నన బోణి ఒక నీవి నాంచారు కావలెనా, వీవీ నాంచారు కావలెనా 

దినము సమ్మతము ేరించేవి కావలెనా! 

అలుకలు ఫోనేల అలమేలు మంగతో, @) అలమేలు మంగతో 

కులుకుచు శయనించు వెంక కుళ్వరుడా ! 

ఎవ్వరు కావలి నయ్యా యిందరిలో నీకు, మరి యిందరి లోన 

నవ 'మోపవానాంగ నా చిన్నీ కృాప్టయ్య ! 
ణు 

శంగా రా కార సుభ్యదయే కావలెనా, సుభదయే కావలెనా 

యిందివరాత కాళిందియే కావలెనా ! 

పగడాల పతకాలు కంఠాన ధరియించి, నీ కంఠాన ధగియించి 

ఒం గేవు తొంగేవుర నిదురపోరా! 

అందెలు మువ్యలు నందడిగా మాయగను, అతి సందడిగా | మోయగను 

అందముగాను నీవు వవ్వళింపరా ! 

వసన సననిసా--| దస్నిద| పొ --| 
లా- లీ-(శ్రీ--|కృ్ళ-వ్ల-[1య్యా--|॥ 

పదనిదపాదపమగ |గమపమ |పొాపమ |; 
నీ-లా-మే--- -|ఘ-వ-|ర్హ నవ | 

పదనిదపాదపమగ|గమవమ।|పా--|॥ 
నీ-లా- మే----|ఘ-వ-|ర్ల ఆ|| 

ta 

11లాలి।। 

1లాథి॥ 

॥లాలి॥ 

|లాలి 

| లాలీ॥ 

లాలి ॥ 

 లాలి॥ 

ig Dn 
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సా రీ-- రీ| రిగమవ|పాదపమా | 
బాలా--గో,పా-ల-| బా-- ల | 

గామగ రీగరి,సా--|----|॥ 

పవ్వ-ళ€0-ప[।|ర5--|=*౨---॥| 



టఅపతొారిక : 

ఛఈ రచన ఒక జోలపాట. ఇందు లీలామానుష వేషధారియైన తిరుపట్ట మదన 
గోపాలదేవుడగు (శ్రీవేంక శేళ్వరుని పసిపాపనివలె, గోవర్ట నోద్రారియగు నుద్దతునివలె, అంగనలతో 
ఆటలాడుకొను అల్ల రిపిల్ల వానివలె ఊహించుకొనుచు ఆాళ్ళవాకన్నయ్య శృంగార రచనగా యీ 

జోల చెప్పెనట ఇందలి సంగీతము, పదముల ఆమరిక గమనించినచో తాళ్ళపాకవారి సంగీత 

వై_భవ సంస్కారములు మనకు లవలేళమెనశు అర్గము కావచ్చును. 

ఇందుగల చరణములలో యతి పొసల ననుసరించి నాలుగు పం కులు ఒకొ్కక్కు చరణ 

ముగా కనబడుచున్నను, రెండుపం క్రులకుమా(త్రమే వరుసయుండి జో జో అని [పళ్వేకముగా 

నిలచెడి రెండు ఆవర్తనములకు తరువాత తిరిగి మొదటి వరుసయందే తక్కిన రెండుపం క్షులు 

పాడుచుండుట అను శుతముగా వచ్చుచున్న వద్దతి. నవరోజు రాగమున అయ్యవారి రచనలు 

ఇంతవరకు దొరికినట్లు లేదు. కాని యిప్పటికిని అయ్యవారి రచన తరువాత మె తజ్జులవారి “పల 

వచ్చితివే” అను పదము రామదానులవారి “రామచం[ చాయ” అను మంగళము దీషితులవారి 

“వా _న్తివదనాయ' అనుకీర్తనయు తప్ప వేకు రచనలు కానరావు. నిజమునకు తాళ్ళపాక వారి 

రచనలు ఇందు కొంచెము పాచ్చుగానే కనబడవలసియున్నది. ఇంకను ము దింపవలసిన రచనలలో 

నున్న వేమా 'తెలియవలసి యున్నది ! 

నవరోజు.ర్లుం పె 

జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుంద 

రావె పరమానంద రామగోఎంచా ! rట్ో॥ 

అంగజునిగన్న మాయన్న యిటు రారా 

బంగారుగిన్నెలో జాలు పోసేరా 

దొంగ నీవని నతులు పొంగుచున్నారా ! 

ముంగిట నాడరా మోహానాకారా |! వో ॥ 

గోవరనం బెల గొడుగుగా బటి 
థి ౧౧ ౬ 

కావరముగ్రిన నున్న కంసుబడగాటి 
లు 

నీను మథురాపురమునేల చేపట్టి 

రీపితో నేఠిన దేవకిపట్టి ! బో 



ర్ 

అంగుగా చాళ్ళపాక న్నయ్యచాల 

శృంగార రచనగా 'జెప్పె నీవోల 

సంగతిగ సకలసంపదల నీవేళ 

మంగళము తిరుపట్ట మదన గోపాల! టో ॥ 
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సాసా స|సాసాస] సనిసాననివవ।| నినరి గరి| 
జోఅమ్యు। తానంద || జో- - జో--ము|కుం-చా--॥॥ 

ప ఇన్నా నజనననానానానాననానతానినను పా ుకాాలానాల్లు. కం అయుత మయము. వనన నా నావ లును  ———— 

గామపావమ।| మగగారినన| ననిసారీసాసని|నిర్గనినిఫా॥! 

రా వె ర - |మా- -నం-ద||రా- -మగో--]|విం-- చా- |; 

రీ---]|సౌొ----॥ 
ee || జో 

సానస న|సాొన సా | సనిసన నన నివ || 
అంగజు ని గ న్న్నమా[|య- -న్నియి-టు ॥| 

ఫనిసారిగరి,6---| 
రాఎ- -రౌఎ ౨ |---| 

గామపమ|గాగ రి రి స సనిసారినసని,నిదధనీనిఫా॥ 

బుగా-రు|గిన్నె-లో -||పా--లుపోఎ-|సే--రా- || 

పాఎ--| రీ ---|॥[సాం ఎ = [4 == || 
- Pot గ 
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అవతారిక క 

ర్రిదావహారణమనగా భాషయందు గల ఏడు విభ _క్షులను సంబోధన పిభక్తిని ఉదవా 

రించు లఘుక్ళతి. ఇది ముఖ్యముగా స్తోోతరూవమున నుండు కావ్యముగనుక 'దేవతాపరముగ నే 

చెప్పబడు చుండును. మానవపరమగు కుతులును కలవు. 

ఇందు, వృ _త్తములు, కళికలు, ఉత్కళికలు, సార్వ ఏభ _క్తిక పద్యము, కవినామాంకిత 

పద్యము అనునవి యుండును. వృ త్రములలోచంపక, ఉత్పల, మ ్తెభ, శార్టూలములు మాత్రము 

ఉపయోగించుట పరిపాటి. మాళాఛ౦దస్సునందలి రగడ భేదములను కళికలుగాను, ఉత్క.ళికలు 

గాను ఉపయోగింతురు, కళికయందు ఎనిమిది పాదములు, ఉత్క-ళికయందు నాలుగు పాదములు 

ఉండును. 

ఇందు నాయకుని గుణకీ_ర్హనము (పధానవస్తువుగా గైకొందురు. ఇదియొక | పాచీన 

మగు సాహిత్య సంగితముల కలయికను నిరూపించు కావ్య(ప।|క్రియ. 

(శ్రీ వేంక ుశ్వరోదాహరణమును తాళ్ళపాక పెదతిరుమలాచార్యులవారు రచించిరి, 

ఇందు ఆచార్యులవారు వాడిన రగడలను పరిశీలింతము. వృషభగతిరగడను _పథమావిఖ _క్రియందు 

ఏడుమా[తల ఆవ_ర్తనముగాను, చతుర్చీవిభక్రియందు. నాలుగు, నాలుగు మొత్తము ఎనిమిది 

మాతల ఆవర్తనముగాను వాడినట్లు తోచుచున్నది. అపై ద్వితీయావిభ_క్రియందు వాడిన ద్విరద 

గతి రగడయందు ఐదు లఘుఅతరములు గల రుుపెతాళమును, పంచమీవిభ క్రి, సంబోధన 

విభ_క్రియందు కూడా యిస్తే రుఎపెతాళము కన బడుచున్నది. తృతీయా, షపష్టివిభ క్తులయందు 

వాడిన హయ ప్రచార రగడ మూడతరముల కాల పమాణముగల తి శలఘువునందు నడచినది, 

స్తమీవిభక్రియందు వాడిన జయభ[ద రగడయందు ఐదు లఘ్వాతరములను మాత మె కాక 

దీర్హాకరములను సహితము ఖండగతికి విరుగునట్లు చెప్పియున్నారు గనుక నే దినికి జయభ దయను 

నామ ముంచినట్లు తోచుచున్నది, 

ఎట్లు చూచినను కళిక, ఉత్కళికలయందలి మా|తాఛందస్సులతో నర్పడిన రగడలు 

తళ, చతుర[క, మి(శ్ర; ఖండగతులయందు నడచుట గమనా ర్హృము. ఇంకొక పిశేషము, రగడల 

యందుగల ఛందన్సునందు అకరములన్నియు లఘువులై న నొకపేరు, గురువులనుకూడ చేర్చి 

నచో నొక పేరు, |పాచీనులు చెప్పుకొని యుందురని అనుకొనవచ్చును. 

ఇట్టి యుదావారణ కావ్యములను రాగబద్దముగా తీర్చి దిద్దుకొని లఘుసంగీ త రూపక 

ములుగా |పదర్శించుకొనుటకును వీలుకనబడుచున్నది, దెవతాపరమైన ఇట్టి లఘు కావ్యములను, 



శ[] 

కావ్య ప్ర క్రియను పునరుద్ధరించినచో కొంతవరకు |పాచీనుల సంస్కృతీనీ మనము ముందుతర 
ముల వారికి అందించిన వాఠమగుదుమని యెంచి దినిని యిందు పొందువరచుచున్నాను. 

రాగ లక్షణము ; 

ఈ ఉదావారణమునందు ఎన్నుకున్న రాగములకు లక్షణములు యీ గంధమునందలి 

ఆయా రాగములయందు గలకీర్తనలకు ముందు పొందుపరచి యున్నాము. ఆరభిరాగమునందు 

మా(తము అన్నమయ్యవారి రచన ౨ాసంపుటమున లేదుగనుక,  రాగలక్షణమును యీకింద 
పొందువర చితిమి. 

ఆరభి |పాచీన ఘనరాగములలో నొకటి. ఇస్పటి వాడుక (పకారము ఇది 290వ మేళ 

మగు శంకరాభరణ జన్యము. 

ఆరోహణ :; సరిమపదన్ 

అవరోవాణ ; ననిదపమగరిస 

ఇందు పూర్వాచార్యుల రచన లనేకములు కనబడుచున్నవి. మతభేదములు లేక ఒకే 

విధమగు స్వరూపము గభిగియున్న [పాచీనరాగములలో నిదియొకటి. 



శ్రీ వేంకపేశ్వరోదాహరణము 

తాళ్ళపాక 'పెదతిరుమలయ్య విరచితము 

టఉ్॥ (శ్రీ కరుణాకరుండగుచు - జీవుల రీవుల (బోచికాచుచుం 

చై కొని లోకముల్ మనిపి - కర్రయు భర్హయునై మునుల్ సురా 

సికము లోకముం బొగడ - నీరజ జాతుని తాతయెన ను 

శ్లోకుడు వేంక శేశ్వరుడు - చూడగ నొప్పెడు [బహ్మమింతకున్ . 

కలికి _ వృషభగతి రగడ 

నాట __ |తిపుట 

గమ ప |ప ప పమ గమస|మరిరి న | 

1. మణియు|నెటుకల || కె-ల్ల|నె-ల్లగు॥| 
య ౮ 

స న| రి రిసని[సనిస| గ మపప |! ని 

మహిత |హితజన || క -లృ|, భూ- జము || 

గ మప |} దవపస్ ని ,॥ననివ్ |రీ రీ సీ ని॥; 

మయుపు | లొోఅ పులు || ఇజలగు | వలుగుల|| 

దనిన | న నివమ|॥।| గమప|మరిరిస || 

మీం-చు|మిం-చుల || మొదలి | త -జము || 

9, మడుగు వెడలని చిలువ చెలువము - మాయజేయు మహానుభావుడు 

జడధి నడుమను తెరువు విరివిగ _ జరపి పటపిన దేవదేవుడు. 

8, కరము లురలగ బాణు[పాణము _ గాచి యేచిన నాటినర్చరి 

సొరిది విరుదుల యనుర వినరము - [నుక్క।దొక్కిన వేల్పుదిర్చరి. 

4. వడగ లడరలరెడు శయ్య'నెయ్యపు భామ పేమ రమించు చెలువుడు 

జడికి గొడుగుగ గేల శె లము చాటు వీటికి జేయు బలువుడు. 
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ఉత్కళిక 

వపప|పమగమ|| పప వ|ననిస్ న్ | 
దురిత |విరహిత | గురుడు |, వే-దపు॥। 

స్మరి:రిన్ నని, ననిన | దనిస్ స 

శర ధి|నురుతర || శా- స్త్ర | వా-దవు॥| 

మ పనిన్ | న ని దని వవ్ ని |పాప 

గమప|పమగమ] వ పమ|మరిరి స ॥ 
పొగడ |దగుస-॥1త్వ్ల్వమున|బ -ట్టుచు | 

గెరలి తరువగ నరుడు మీజగ - సురల దొరలకు నోటులూబగ 

నంది పొడమిన యమృతసారము - నంద వనితానంద పూరము, 

ద్వితీయా విభ క్రి 

ఏటికి వేల్పులార ! చద - లేటికి బోయెద రిందు రండు కో 

నేటికి వచ్చు దీర్హచయ - మేబది లకలతోడ గూడు ము 
కో టియు నంచు బల్కు ముని - కోటుల మాటలు సెర్చి కీరముల్ 

చాటు తటాట విన్నటన - సల్పెడు వేంకట భర్త గొల్బెదన్. 

కిక _ (ద్విరదగతి రగడ) 

గౌళ _ రుంపి 

రి గమ రి రి|]నని నరి రి సరిమపమ ||పనిపాప | 

మజీయు నెఆి | గినబుధుల||మనను లెన ||సిన వాని | 

నీ నినఠరీిన 1|సీని స్ రీన|రీగము రీ | నస్నిసాన॥।। 

మెటుగులకు||గుటీ యె -న || నే-నుపూ |॥నినవాని | 

సన్రీరిన | నిన68ర8న| సాని ప మ|పనిసాన;; 

గొల్రితల|॥| నె-ల్రిడల | కూడియా - | డినవాని | 

సాస్నిప ||పాపపమ రీ గమా |ర రిసాస || 

నుల్లులను || విల్లునటు | మట్టి కొ |ట్లివవాన॥! 
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జ్యకమున న్మకమును - జడియ నడచినవాని 

శుకుడొక వకగతి - చూప జోపిన వాని 

పఏీరుడగు కౌరవుని - వీడనాడిన వాని 

శూరుడగు సీరితో - జోడు గూడినవాని. 

ఉత్కూళిక 

పానిపమ॥ పానిపమ॥ రిమపపని | పరీరిస్ న, 

మేజెములు | గూడువకెనివా-డలను | దొ-డిగొని || 

దిగ మరిఠ |; 6గమరిరి | సానిపమ |॥|పామరిస]। 

యు-టులను | చ-టులను || దె ములుగ |గొట్టిచని || 
ల రలు య టె 

యాటలను బాటలను జోటులను మాటుకొని 

కలసి మెలసీనవాని దులసి వలసిన వాని 

తృతీయావిభ క్రి 

కీలునఘంబు లెల్ల నిలు-_దీ రము వచ్చినయంత సంపదల్ 
౧౧ ఇం 

మీటలు నుఖంబుగూరు--మతిమికు్కుటమై |శుతి కీధిదూబువే 

నూటులు జెప్పనేల నుమ_నోవిభుచే దిరు వేంక శుళుచే 

జూటలుగా వరంబులిల_జొప్పడ గొందమురండు మానవుల్ 

కళిక __ హయ్మపచార రగడ 

ఆరభి _ తి|శ లఘువు 

పప వమగ రి || రిసరిమగరి | సానసనిడాధ|సాసరీరి॥ 

మణి యువణబటిలు||నుజనభ జన || మాన - లే ని || వాని చేత |! 

రిరిరి దదప |మాపమగరి||రిమగరి రి న||రీ మపాప |! 

మెజఅపుమఅపు || లేక జో-క ||విడువకడరు|వాని చేత || 

మవదనసనని॥దదనదదప| చాన్ రీ న |ర58మగరొస్ | 

శతులగతుల || నడువనుడువ || జొకి చిక్కు |వా-నిచేత॥| 



415 

దదదరి రిరీ1]సనీనిద దప||మాపమగ 8 ||ర నసరిసాస| 

అతులమతుల || జిలగిమెలగి|] న ట్లిగు-బట్టు]॥| వా-ని చే త || 

లి సగముమొగము చాయదాయ-జదియ నదుచువాని చేత 

బొగులు మగువ వలువ తొలువ--[ బో చికొచువానిచేత 

బాతినాతి జేసి వాసి- అట్టు పెట్టువానిచేత 

వాతజాతు బనుల గొనుచు-వనుధనెసగు వానిచేత 

ఉత్కళిక 

దద దవవ ప |మమగ రీ రి|రిమగరి రిన ||ర88మపాప॥। 

పురము అజియు|, శ రమనంగ || బర గిదురము!||పురికొనంగ |; 

మపదననని|॥దరీన రీరి|నసనిదదప |మమగరిరిన || 

బగతులగ ల || మిగులగొట్టి నగ జమగడు | వఐవాగ డున -ట్టి | 

"గెలువు నిలుపు తలపులెంచి 

బలము చలము కలిమి మించి 

జనుల మనువు ఘనునిచేత 

వనజతనుజు జనకు చేత, 

చతుర్థివిభ కి 

ఉ॥ భావజుత్రం|డియె కునుమ--బాణుని మామ మఖఅందియై చకో 

రావళి మి(తుగన్న తని-_యల్లుడునై జలరాశి నాత్మ మా 

యావటప|త శయ్యనఖి-లాబ్బభవాం పు గుడ బటు నం 
జ లు ౧౧ 

చై_ విలసిల్లు వెంకట వి-హోరునశకై నుతులే నొనన్చెదన్,. 

కళిక _ వృషభగతి రగడ 

వరాళి _ ఆది 

1. పమ షప దవ వపమ|గగరిరి|రి సనన | 

భఘటణి యునుగొట గల |పుడమి కి|నొడికపు || 
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ననిసాగగరిన|గరిగమ|పదపా! 

మగడై నెగడెడు|అఖలే ళన కె |; 

పదననిద దప మ |పదనని|దదపము || 

కణిక ణ్మె అయసృ |గా -లుని|గా-లుని || 

పద సీ నిన్ సేగ గ |రీరీసని,వఠిసా | 

కనుగొన బ నిచిన |విజితా- |శున కై || 

కన్నుల వెన్నెల యెండయు మెండుగ, గాయగ చేయగ గల విష్టునకె 

జన్నము లెన్నడు చదువుల పదవుల, సరణుల దిరిగెడు వర్ణిష్ణునకై 

జగముల మగటిమి గావగ |బోవగ, జారిన యేలికయగు మూ _ర్తికినై 

తగులమి మిగుల |బనన్నుల సన్నిధి, దరలక మరగిన వరకీ గికినై 

నరులకు సురలకు ముంగిట, జెంగట నమ్మిన సొమృ్మగు నగధీరున కై 

యురమున సిరి గడు జెలగగ మెలగెడు, నున్నత సన్నుత మణిహోరున కై 

ఉత్కళిక 

గాణగరీరీస్నని,గాగఠర,ఠ68నసా॥; 

ధారుణిభా-రని|వారణ!|కల కై || 

పదసని దదపమ | ప దసని|సససా | 

శో_రవివహా-రవి|చా-రమ|నెడికె || 

పద సనిదద పమ|పదనసీని|ద దపమ || 

ఆ|| 

ప 

తవమునజవమున |బవిరి తి|రుగుశై 

పదపమపదపమ|పమగా।,గరిసా, 

దువుగి నివివిధస|విధదా।నవళకై | 

కస రుధిర సలిలమెసగ విసరికై , వసముగ నురవిసరమునేలిన ౩ 
ఓ 

లాస నివాస సతీవంద్యున క్రై , హాస సమున్నత బుధవంద్యునతై 
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పంచమి విభ క్రి 

కొండఢడలవ టి సంపవలు_ కొండని వేగమె చాగమిచ్చుచే 

గండరగం డడ పసిడి_కంబమునంబడ గ త్తి యుల్లన 

త్క్కండల మండలాధిపతి_గో| త పిచిత నివాస సౌఖ్యమున్ 

దండిగ గాంచు వేల్పువల-నన్ సుఖమం దెద మెల్ల కాలమున్ 

కళిక _ ద్విరదగతి రగడ 

శ్రీ - రుంపె 

రిగ రి సని |నసన ననిన | రిమ పపమ రి గరిరి స|| 
మణీ యుగుబము||తగుగుణను|మణులుగల|]వతివలన ॥। 

రిమషపని ని పమపాప || నినరిశ68|వనినస్ నస్ | 
మఅగుమొఅ | గులు లేని |మా-నవుల | గతివలన |; 

న|| ని రీస్ స నివమవపవప । 
శ్ || గూ -ర్ఫుళూ _- ||రుని వలన |} 

[| పదనిపమ || రిమపవమ || రిగరిరిస |; 

హరుని ॥|పగతుదెగ | పో-రుధీ - [| రునివలన |} 

గమలమున దనయుగను_గరుడ పాహాను వలన 

నమితహిత యువతి తతి--నవ్య మోహాకువలన 

నలువ నెలవ వల (ధువు-నకు నొనగు హారివలన 

కలువ చెలి చెలియలీని_గలయు చి త్తరివలన 

ఉత్కూళిఠ్ 

పనినరి గ |తీన రి ఠి, 5గర స న్ | రీనిసాసీ | 

తఆఅగులెఆఅు || గనిబండి | విజిగియొలఅజు | గగబండి |} 

సారి రిని ననిపా మ|| పామ రీ | గ రిసాన | 
యుద్దిమ-||ద్దుల(వాల్స్చి|| (గుద్ది యె |ద్దులగూల్చి॥ 

ఘాత బూతన దీర్చి, చేత నేతులగూర్చి 

యున్న వెన్నుని వలన, నున్న తోన్నతు వలన 
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షష్టి విభ క్రి 
మానిసి దిండ్ల మొత్తునెట-మంటలపిల్ల ల క _త్తినేల్పు పెన్ 
బౌనపుముద్ద నిద్దముల--వబాల్పుదొ లం కడు నంకు గల్లు నె 

వానికి వానికి న్నతభ--వానికి వంకట శైల శృంగస 

నానికి భ కృసంపద భి-మానికి నేశరణంచు మొక్కెదన్ 

కకిక _ హయ్మపచార రగడ 

మేదబౌళి _ తి శలఘువు 

పపద పప ప ||గా రి సారి 1 సారిసాధథ |॥నారిగ గగ | 

మ,ణలి యు నె యు || మంత తం|త || మర్మధర్మ | శేలకునకు || 

నరిరి రి రి న||సారిరీన 1|నరిగపవపప |పాదపషపప! 

చిబుతయుటుత || భక్తిభ క్తి బిల గి మెలగు | పా లకు దకు || 

పగవదనన|॥సారిసాన |; వనవనఠతిగ గరీ,,సారీనన్న్ | 

సో - మధా - మ/నూత్నరత్న|॥నుకరమక ర || కుండలునకు || 

1[(గాప గరి నస || పాదసా ని దాదపావ।||గాపదాప 

క భక్ష||మండలునకు || సామభూమ ||గానమాన న 

బంతిగొంతి తనుజుననుజు -బండినుండు మాధవునకు 

జంతయింతి గందమంది..చక్కనొకు్కుు భూధవునకు 

రాజితాజికుంభి కుంభ-ర కసి క్ర ఫీకరునకు 

భోజ రాజపుతి మె(తి బొెదలి మొదలు (శ్రీకరునకు 

ఉత్క-లిక 

పగవపపద|ననవననీసరీగగగరనసనసరీ|]గ గరిక సిరీ 

భువననువన || ఫలములలమి|[॥|జపనపవన || బలముకఠ లిమి 

ప దన్ స్సనీ[దదదపవప|గవపవదనస్నీద|పపవపగరిన 

యెదలుబొదల || మరగితిరి గి | వదలతుదల||కరిగిఫెరిగి 

మేపుమాపు మించి పొంచి, రూపు చూపి సంచరించు 

బూగకాగ క్రీరమునకు, యాగభాగ సార్హమునకు 



ఉ॥ 

419 

నవ్రమీ విభ క్రి 
కోరి పదారు వేలయిన_కొమృ్శల నెమ్మది బెండ్రియాజియున్ 
ధారుణి | బహ్ముచారినని.తప్పక పల్కి వరీషితున్ మహో 

దారత బాణ మెత్తుచు బ--ళతాపము మీఅగ( బోచి మోహనా 
కారునియందు వేంకట శిఖామణియందు మనంబునిల్పెదన్ 

కళిక _ జయభ(ద్ర రగడ 
రితిగొళ _ రుంసపె 

మని ద మా|॥గరిసాస| నీన గ గ||మా---]| 
మణీయు శో | భిగుణాభి || మానియం-|| దు---; 

నిదమామ | నిదమామ |॥నీని సీ ని సా---॥॥ 

తటఆజినా భి | జని తా భి |ధానియం-|దు---॥|| 

గరిసాన | నినిసాన|॥నివని నీ | సొ---| 

శ త్ర ప త్ర ||నమనే(త||శౌ-రియం||దు---॥ 

నిదమామగరిగామ|jపామ గ ర||సా--= || 
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295. చాలునమ్మ యిక నేమి సంగతి గాదు లి 3 
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287. అప్పణిచ్చేనిదే నీకు ననుమానించకు 2 | 
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అనాదిజగమున కిభళము 2) 
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£898. చెలియ మోహము చూడరమ్మా l 33 
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వట్టిసిగ్గులిక నేల వనితల యదుటను కి 
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ఇయ్యకొ"ంటి సీపనులు ఇంతామే లే 
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